செய்தி சவளியீடு
ஒன்ராறிய ா வரவுசெலவுத் திட்டம்

நிதி அமைச்சு

ஒரு வளமான, நி ா மான ஒன்ராறிய ாவுக்கான ஒரு வரவுசெலவுத் திட்டம்
யவலலவாய்ப்புகலள உருவாக்கியும் மக்களுக்கு ஆதரவளித்தும்
புதி ஒன்ராறிய ா அரொங்கம் உதவுகிறது
செய்திகள்

யம 2, 2013

ஒன்ராறிய ாவின் 2013 க்கான வரவுசெலவுத் திட்டம் - ஒரு வளமான, நி ா மான ஒன்ராறிய ா
– ச ாருளாதாரத்லத வலுவாக்கவல்ல ொதுாி மான முதலீடுகலளச் செய்யும்; இலளஞர்களுக்கு
யவலலவாய்ப்ல உருவாக்கும்; 2017-18 அளவில் ற்றாக்குலறல

அகற்ற நடவடிக்லக

எடுக்கும்.
2013 க்கான ஒன்ராறிய ா வரவுசெலவுத்திட்டம் ின்வருவனவூடாக ஒரு வளமான, நி ா மான
ஒன்ராறிய ாலவ முன்சமாழிகிறது:


சுமார் 30,000 இலளஞர்களுக்கு யவலலவாய்ப்பு, வழிகாட்டி வாய்ப்புக்கலள
உருவாக்கவும், சதாழில் மு ற்ெி, புத்தாக்கம் என் வற்லற ஊக்குவிக்கவும் என இரண்டு
வருடங்களுக்கு 295 மில்லி ன் சடாலர் இலளஞர் யவலலவாய்ப்பு உ ா ம் ஒன்றிலன
நிறுவுதல்



ச ாதுெனப் ய ாகுவரத்து, வீதிகள், ாலங்கள், மருத்துவமலனகள், ாடொலலகள்
ய ான்றவற்றிற்கான உட்கட்டலமப் ில் முதலீடு செய்வதனூடாக யவலலவாய்ப்புக்கலள
உருவாக்குதல்



ஒன் து மில்லி ன் ொரதிகளுக்கான வாகனக் காப்புறுதி வீதங்கலள ெராொி 15
ெதவீதத்தால் குலறத்தல்



யமலும் 46,000 மக்கள் வீட்டுப் ராமாிப்ல யும், ெமூகப் ராமாிப்ல யும் விலரவாகத்
தத்தமது வீடுகளில் செௌகாி மாகப் ச ற உதவுதல்



கூடுதலான யவலலவாய்ப்புக்கலள உருவாக்குவதற்சகன, ெிறுவணிகங்களுக்கான
யவலலவழங்குயவார் ஆயராக்கி

வாி (Employer Health Tax) விலக்லக 400,000

சடாலாிலிருந்து 450,000 சடாலர் ஊதி மாக உ ர்த்தி, வாி நிவாரணம் வழங்குதல்


ெமூகநல உதவி ச றுயவார் யவலலவாய்ப்புக்கலளப் ச ற்று, தமது ச ாருளாதாரப்
ாதுகாப்ல யமம் டுத்திக்சகாள்ள உதவும்ச ாருட்டு, ெமூகநல உதவி ிலன
மாற்றி லமப் தற்கு நடவடிக்லக எடுத்தல்.
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2012-13 காலப் குதிக்கான ற்றாக்குலற இப்ய ாது 9.8 ில்லி ன் சடாலராகக்
கணிப் ிடப் ட்டுள்ளது – 2012 க்கான வரவுசெலவுத் திட்டத்தில் எதிர்வுகூறப் ட்டயதாடு
ஒப் ிடும்ய ாது ஒரு 5.0 ில்லி ன் சடாலர் முன்யனற்றம். அண்லம ில் முடிவலடந்த
அரெநிதி ாண்டு, சதாடர்ந்து நான்காவது வருடமாக எதிர்வுகூறப் ட்டலதவிடக் குலறவான
ற்றாக்குலறல
சவற்றில

மாகாணம் அறிவித்திருப் தாகச் சுட்டிக் காட்டுகிறது - இம்மட்டத்திலான

கனடாவில் எய்தி

ஒயரச ாரு அரொங்கம். நிகழ்ச்ெித்திட்ட செலவின

வளர்ச்ெி ானது, சதாடர்ந்து இரண்டாவது வருடமாக, ஒரு ெதவீதத்திற்கும் குலறவானதாகக்
கணிப் ிடப் ட்டுள்ளது.
2013-13 ற்றாக்குலற இலக்லகத் யதாற்கடித்தலமக்கும் யமலாக, 2012 க்கான வரவுசெலவுத்
திட்டத்தில் கணிப் ிடப் ட்ட 12.8 ில்லி ன் சடாலர் ற்றாக்குலற ிலிருந்து, ஒரு 1.0 ில்லி ன்
சடாலர் முன்யனற்றத்லத, 2013-14க்கு மாகாணம் கணித்துள்ளது. 2013-14 நிகழ்ச்ெித்
திட்டச்செலவினம் 2012 வரவுசெலவுத் திட்டக் கணிப்பீட்டிலிருந்து மாறவில்லல. 2012 க்கான
வரவுசெலவுத் திட்டத்தில் காட்டப் ட்ட ாற்றாக்குலற இலக்குகளின் டிப் டி ான வீழ்ச்ெில ,
2013-14க்குப் ின்னரும் எய்தி, 2017-18இல் 0.5 ில்லி ன் சடாலலர மிலக ாக எய்துவதற்குாி
ொி ான ாலத ில் அரொங்கம் உள்ளது.
முக்கி
புதி

ங்காளிகளுடன் ணி ாற்றி, வளர்ச்ெிக்கும் யவலலவாய்ப்பு உருவாக்கத்திற்குமான
வாய்ப்புக்கலள ஒன்ராறிய ாவின் ச ாருளாதாரம் லகப் ற்ற உதவும், ஒரு ஆறு ாக

ச ாருளாதாரப் புதுப் ித்தல் திட்டத்லத அரொங்கம் முன்லவக்கின்றது.
1. ய ாட்டிமிக்க வணிகச் சூழல் — ஒரு ய ாட்டிமிக்க வாி முலறலமல யும்

னுள்ள

விதிமுலறகலளயும் ஆதாித்தல், யவலலவாய்ப்புக்கும் ச ாருளாதார வளர்ச்ெிக்குமான புதி
வணிக முதலீட்லட ஊக்குவிக்கும்.
2. நவீன உட்கட்டலமப்பு – ய ாக்குவரத்து, வீதிகள், ாடொலலகள், மருத்துவமலனகளில்
முதலீடு செய்தல், ஓர் ஆக்கபூர்வமான ச ாருளாதாரத்துக்கான ஒரு முக்கி
3. உ ாி

அடித்தளமாகும்.

விலனத்திறன் மிக்க யவலலப் லட – விலனத்திறன்களிலும் கல்வி ிலும் இலளஞர்

யவலலவாய்ப் ிலும் முதலிடுதல், இம்மாகாணத்து மக்கள் யவலலசெய்து வளம்ச ற முடியும்
என் லத உறுதிசெய்கிறது.
4. சதாழில் மு ற்ெில யும் புத்தாக்கத்லதயும் ஊக்குவித்தல் – ய ாெலனகலளப் பூயகாளப்
ச ாருளாதாரத்திற்யகற்ற புதுலம ான ச ாருட்களாயும் யெலவகளாயும் மாற்றி லமப் தற்கு
ஒன்ராறிய ாவின் ஆற்றலல வலுப் டுத்தல்.
5. உலகம மாதல் – ச ாருட்கள் யெலவகளுக்கான ெந்லத அணுகலல ஒன்ராறிய ாவின்
எல்லலகளுக்குமப் ால், ஏலன

மாகாணங்களுக்கும், அசமாிக்காவுக்கும், வளர்ந்துவரும்

ச ாருளாதாரங்களுக்கும் விாிவு டுத்தசவன வணிகங்களுடன் செ ற் டுதல்.
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6. துடிப் ான, வலுவான ெமூகங்கள் – யவலலவாய்ப்பு உருவாக்கம், ச ாருளாதார வளர்ச்ெி
என் வற்றிலிருந்து ெகல ெமூகங்களும், ிராந்தி ப் ச ாருளாதாரங்களும்

ன்ச ற

உதவுதல்.
புதி

அரொங்கம் ஒன்ராறிய ாவிலுள்ள குடும் ங்களுக்குக் கூடுதலான ஆதரலவ

வழங்குவதற்கான நடவடிக்லககலளத் சதாடர்ந்தும் யமற்சகாள்ளும். ஒன்ராறிய ாவின் பூர்வீகக்
குடிமக்களுக்கான வாய்ப்புக்கலள யமம் டுத்தி, அதிக ாதிப்புக்கு உள்ளாகக் கூடி வர்கலளப்
ாதுகாத்து, ாதுகாப் ான, வலுவான ெமூகங்கலளக் கட்டிச ழுப்பும்.
ஒன்ராறிய ாவின் 2013 க்கான வரவுசெலவுத் திட்டமானது ஒரு நி ா மான, வளமான
ஒன்ராறிய ாலவ, ெகலரதும் நன்லமக்காகக் கட்டிச ழுப்பும்.
யமற்யகாள்கள்
“ஒன்ராறிய ாவின் ெகல மக்களுக்கும் உதவிசெய்வதற்கும், 2017-18 அளவில் ற்றாக்குலறல
அகற்றுவதற்கும் புதி

அரொங்கம் உறுதிபூண்டுள்ளது. எமது அரெநிதி ாண்டு இலக்குகலள

சவன்சறடுப் தன் மூலம், தினமும் மக்களுக்கு முக்கி மான விட ங்களில் நாம் சதாடர்ந்து
முதலீடு செய் லாம். சுகநலப் ராமாிப்ல யும் கல்வில யும் நாம் ாதுகாக்கின்யறாம்.
இலளஞர்களுக்கு யவலல வாய்ப்புக்கலள நாம் உருவாக்குகின்யறாம். ச ாருளாதாரத்லத
வலுப் டுத்துவதற்கான எமது ெமநிலல ான அணுகுமுலற ானது யவலலவாய்ப்புக்கலள
உருவாக்கி, ஒரு வளமான, நி ா மான ஒன்ராறிய ாலவச் ெகலருக்குமாகக் கட்டிச ழுப்பும்.”
— Charles Sousa, நிதி லமச்ெர் (Minister of Finance)
விலரவான உண்லமகள்


உண்லம ான சமாத்த உள்நாட்டு உற் த்தி (GDP) வளர்ச்ெில

2013இல்1.5 ெதவீதமாகவும்,

2014இல் 2.3 ெதவீதமாகவும், 2015, 2016களில் 2.4 ெதவீதமாகவும் அரொங்கம்
மதிப் ிடுகின்றது.


1,000க்கும் யமலானவர்களுடன் வரவுசெலவுத் திட்டத்திற்கு முன்னரான
கலந்தாயலாெலனகலள அரொங்கம் நிகழ்த்தியுள்ளது; அத்துடன் ஒன்ராறிய ா முழுவதும்
உள்ள ெமூகங்களின் 600,000க்கும் அதிகமான குடும் ங்களிடமிருந்து சதாலலய ெி
வழி ாகக் யகட்டறிந்துள்ளது.



2012-13க்கான அரெநிதி ாண்டு இலக்குகலள சவன்சறடுக்ககூடி

வலக ில், ொி ான

ாலத ில் செல்லும், கனடாவின் ஆக இரண்டு அரொங்கங்களில், தற்ய ாது ஒன்ராறிய ாவும்
ஒன்று. 2017-18 அளவில் ற்றாக்குலறல

அகற்றுவது குறித்த அரொங்கத்தின்

குறிக்யகாளின் விலளவுகயள இலவ - இது வரவுசெலவுத் திட்டம் ெமப் டுத்தப் ட்டதும், நிகர
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கடனளலவப் ச ாருளாதார மந்தநிலலக்கு முன்னரான 27 ெதவீதத்திற்குக் குலறக்கும்
இலக்கினால் மீள்வலியுறுத்தப் ட்ட ஒரு ச ாறுப் ாகும்.


ச ாருளாதார மந்தநிலல ின்ய ாது இழந்த அலனத்து யவலலவாய்ப்புக்கலளயும்
மீட்சடடுத்து, ஜூன் 2009 முதல் கிட்டத்தட்ட 400,000 யவலலவாய்ப்புக்கலள ஒன்ராறிய ா
உருவாக்கியுள்ளது. ச ாருளாதார மந்தநிலலக்கு முன்னரான உச்ெப் புள்ளிக்கு யமலாக,
தற்ய ாலத



யவலல மட்டம் 130,000க்கும் அதிகமானதாகும்.

அடுத்த மூன்று வருடங்களுக்கான ஒன்ராறிய ாவின் திட்டமிடப் ட்ட உட்கட்டலமப்பு
முதலீடுகளின் 35 ில்லி ன் சடாலருக்கும் அதிகமான ணம், ெராொி ஒவ்சவாரு வருடமும்
100,000க்கும் அதிகமான யவலலவாய்ப்புக்களுக்கு ஆதரவளிக்கும்.
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ாிந்துலரகளில் 60 ெதவீதமானவற்றுடன் அரொங்கம்

முன்யனாக்கி நகர்ந்துசகாண்டும், ஏலன வற்றின் செ ற் டுத்தல் ற்றிப் டித்துக்சகாண்டும்
இருக்கிறது.
யமலும் அறிந்துசகாள்ளுங்கள்
வரவுசெலவுத்திட்டத்லத வாெியுங்கள்.
வரவுசெலவுத்திட்ட உலரல ப் ாருங்கள் .
வரவுசெலவுத்திட்டப் புலகப் டங்கலளப் ாருங்கள்.
வரவுசெலவுத் திட்டத்தின் ின்புலத் தகவல்கலள வாெியுங்கள்
- ஒன்ராறிய ாவின் ச ாருளாதார யநாக்கும் அரெநிதித் திட்டமும்
ஒன்ராறிய ா ொரதிகள் ணம் யெமிக்க உதவுதல்
- ஒரு நி ா மான ெமுதா ம்
-

ஒன்ராறிய ா ற்றில்லி ம்

-

இலளஞர் யவலலவாய்ப்பு உருவாக்கம்

வரவுசெலவுத் திட்டத்தின் முக்கி

ன் ாடு: மக்களுக்குக் கூடுதலான சதாிவுகள்

விட ங்கலள வாெியுங்கள்.
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