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சிறிலங்காவின் அதீத பாதுகாப்புச் சசலவனீங்கள் அதன் சபாருளாதார 
செருக்கடியையும், தமிழ் மக்களின் கசப்புணர்யவயும் மமாசமாக்குகிறது 

 
• பபோர் முடிந்த பின் அதிகரித்துள்ள போதுகோப்புச் செலவு (US $14.92 -> US $17.28 பில்லியன்) 

 
• விரயமோக்கப்பட்டுள்ள போதுகோப்பு செலவு US $34.7 -> US $200 பில்லியன்  

 
• சவளிநோட்டுக் கடன் US $50.7 பில்லியன்  

 
• யுத்தம் முடிந்த பின்னும் அதிகரிக்கும் இரோணுவ ஆளணி (223.000 -> 317,000) 

 
• போதுகோப்புச் செலவிற்கோன நடப்பு வருட ஒதுக்கீடு வரவு செலவுத் திட்டத்தின் 15% 

(சுமோர் US $2 பில்லியன்)   
 

• 19 இல் 16 படட பிரிவுகள் வட மோகோணத்தில் நிடலநிறுத்தம்  
 
பம 2009இல் உள்நோட்டுப் பபோர் முடிவடடந்த பபோதிலும், சிறிலங்காவின் போதுகோப்புச் 
செலவுகள் அதிகரித்துள்ளடத பதர்ச்ெி சபற்ற சபோருளோதோர அடமப்புகளோல் 
தயோரிக்கப்பட்ட ஆய்வுத் தகவல்கள் நிரூபிக்கின்றன. 
 
பமக்பரோ ட்சரண்ட்ஸ் அறிக்டகயின்படி, (முதலீட்டோளர்களுக்கோன ஆரோய்ச்ெி தளம்) 
1960ஆம் ஆண்டு முதல் சிறிலங்காவின் போதுகோப்புக்கோன வரவு செலவுத் திட்டச் 
செலவுகள் பின்வருமோறு:  
  
 

கோலம் சமோத்தம்  
US$ Billion 

ஆண்டு ெரோெரி 
 US$ Billion 

1960 to 1982 0.52 0.023 
1983 to 2009 14.92 0.553 
2010 to 2019 (பபோரின் பின்) 17.28 1.728 
சமோத்தம் 32.72  

 
2020ஆம் ஆண்டு வடர சிறிலங்கா தனது போதுகோப்புக்கோக US$34.7 பில்லியன் 
சடோலர்கடள செலவிட்டுள்ளதோக உலக வங்கி அறிக்டககள் சதரிவிக்கின்றன. 
இதன்படி 2020 ஆம் ஆண்டு போதுகோப்புக்கோக மட்டும் US$1.58 பில்லியன் சடோலர்கடள 
இலங்டக செலவிட்டுள்ளது. மபாருக்குப் பிந்யதை கால வரவு சசலவுத் திட்ட 
பாதுகாப்பு சசலவு (US$ 17.28 பில்லிைன்) மபார் கால பாதுகாப்பு சசலயவ விட 
(US$14.92 பில்லிைன்) அதிகமாக உள்ளது. 
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இந்தியோவின் முன்னோள் பதெிய போதுகோப்பு ஆபலோெகரும் 
சவளியுறவு செயலோளருமோன ெிவெங்கர் பமனனின் அறிக்டகயில் பம 2009இல் 
முடிவடடந்த இலங்டகயின் உள்நோட்டுப் பபோரோல் நோட்டிற்கு சுமோர் US$200 பில்லியன் 
டோலர்கள் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதோக சதரிவித்திருப்படத கருத்தில் சகோள்வது 
பயனுள்ளது ஆகும். இந்த US$200 பில்லியன் டோலர்கள் மிகப் சபரியது மட்டுமன்றி 
சிறிலங்காவின் பதிவுகளில் கணக்கில் கோட்டப்படவில்டல. 
 
மமலும், மமமல மமற்மகாள் காட்டப்பட்ட பாதுகாப்பு சசலவின் புள்ளிவிபரங்களில் 
சர்வமதச சமூகங்களால் இலவசமாக வழங்கப்பட்ட அயனத்து பாதுகாப்பு 
உபகரணங்கள், சவடிமருந்துகள், ஆயுதங்கள் மற்றும் படடக்கலன்கள் ஆகிையவ  
உள்ளடக்கப்படவில்யல. 
 
 சிறிலங்காவின் இராணுவத்தினர் சதாயக பின்வருமாறு: 
 

வருடம் சமோத்தம் 
1985 21,600 
2009 (பபோர் முடிவில்) 223,000 
2018 317,000 

 
பமற்கூறிய விவரங்களிலிருந்து, 2009 இல் பபோர் முடிவடடந்த பின்னரும், 
சிறிலங்காவில் இரோணுவத்டத அதிகரிப்பதில் தனது வரவு செலவுத் திட்டத்தில் 
கணிெமோன சதோடகடயச் செலவழித்து வருகிறது என்பது ெந்பதகத்திற்கு இடமின்றி 
சதளிவோகிறது. ெடப்பு ஆண்டு சமோத்த வரவு செலவுத் திட்டத்தின் 15%ஐ அதோவது சுமோர் 
US$2 பில்லியன் டோலர்கடள போதுகோப்புச் செலவிற்கோக ஒதுக்கியுள்ளது. 
 
இரோணுவத்தினர் சதோடகடய 2009ல் பபோர் முடிவடடயும் கட்டத்தில் 223,000 
பபரிலிருந்து இன்றுவடர 317,000 ஆக (94,000 பபரோல்) அதிகரித்தது. இது 2009 இல் நடந்த 
பபோருக்குப் பிறகு, தீவின் வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் உள்ள தமிழர் தோயகங்களில் 
இரோணுவத்தினர் அதிக அளவில் குவிக்கப்பட்டுள்ளடத குறிக்கிறது. இதற்கிடடயில், 
சிறிலங்காவின் ெமோதோனம் மற்றும் நீதிக்கோன பிரச்ெோரக் குழு, (Sri Lanka Campaign for 

Peace & Justice) அதன் 06 மோர்ச் 2013 அறிக்டகயில் பின்வரும் புள்ளிவிவரங்கடள 
வழங்கியது. 
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மமற்குறிப்பிட்ட அறிக்யகைானது, வடக்கில் மாத்திரம், யுத்தத்தின் முடிவில் 200,000 
பயடைினர் இருந்ததாகவும், 2012 இல் 300,000 ஆகவும், 2015 ஆம் ஆண்டளவில் 400,000 
பயடைினயர ெியல சகாள்ள யவக்க கணிப்பிடப்பட்டது.. இக் கணிப்பீடானது, 
சிறிலங்கா அரசாங்கம், வடக்கு கிழக்கில் வாழும் தமிழ் மக்கயள அவர்களின்  பூர்வகீ 
வாழ்விடங்களிலிருந்து தற்காலிக வாழ்விடங்களுக்கு விரட்டி ஏழ்யம ெியலக்கு 
தள்ளி விட்டு, அங்கு ஏறக்குயறை தனது அயனத்து இராணுவத்தினயரயும் 
ெியலெிறுத்தி வருவயதக் குறிக்கிறது. ஏற்கனமவ 2009 ஆம் ஆண்டு வயர 30 வருட 
உள்ொட்டுப் மபாரினால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்கள், இராணுவத்தின் 
ஆக்கிரமிப்பிற்காக ெில அபகரிப்பினால் சதாடர்ந்தும் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். 
 
இடர் பகுப்பாய்வுகயள மமற்சகாள்வது, ஊழல்கள் மீதான தணிக்யக மபான்ற 
ெயடமுயறகயள மமற்சகாண்டு சிறிலங்கா தனது பாதுகாப்பு சசலவினங்கயள 
வணீாக்காமல் இருந்திருந்தால், US$50.7 பில்லிைன் டாலர் சவளிொட்டுக் 
கடன்களினால் ஏற்பட்ட சபாருளாதார செருக்கடியை ஓரளவு தணித்திருக்க முடியும் 
என்று ொங்கள் கருதுகிமறாம். 
 
சிறிலங்காவின் அரசிைல்வாதிகள் உள்ொட்டில் மட்டுமன்றி சவளிொட்டிலும் எவ்வாறு 
சசாத்து மசர்த்தார்கள் என்று மகள்வி எழுப்புவதன் மூலம், பாதுகாப்புக் 
சகாள்வனவுகள் மட்டுமன்றி உரக் சகாடுக்கல் வாங்கல்கள், 2004 சுனாமி 
ென்சகாயடகள் மற்றும் எண்சணய்க் கசிவுகளுக்காக வழங்கப்பட்ட ெஷ்டஈடு 
மபான்றவற்றிற்கான ெிதி ஆய்யவ மமற்சகாள்வது மிகவும் அவசிைமாகும்.  
 
மமற்கூறிை காரணிகயள ஆராயும் அமத மவயள, பின்வரும் பிரச்சியனகயள 
சமாளிப்பதற்கான சிறிலங்கா அரசாங்கத்தின் தற்மபாயதை மற்றும் எதிர்கால 
சகாள்யககயள மீளாய்வு சசய்தல் முன்மனற்றத்துக்கான ஆக்கபூர்வமான வழிைாகும்.  
 

• சகோள்டக சநருக்கடி  
• சபோருளோதோர சநருக்கடி, மற்றும் 
• அரெியல் சநருக்கடி 

 
சிறிலங்காவின் தற்மபாயதை அவலெியல குறித்து சர்வமதச சமூகம் பக்கச்சார்பற்ற 
விசாரயணகயள முன்சனடுப்பது அத்திைவசிைமாகும். 
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அமத மவயளைில், ொங்கள் சர்வமதச ொணை ெிதிைத்திடம் 
வலியுறுத்துவது என்னசவன்றால் சிறிலங்காவின் வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளில் 
இராணுவத்தின் அளயவ குயறப்பதற்கு சிறிலங்காவின் மமல் அழுத்தங்கயள 
சகாடுப்பதற்கான பூர்வாங்க ெடவடிக்யககயள மமற் சகாண்டு தமிழ் மக்கள் மீதான 
இராணுவ செருக்கடிகயள ெீக்குவதுடன் இராணுவமைமாக்கயல முற்றாக 
ெிறுத்துவதன் மூலம் அதிகரித்த மதசிை சசலவினத்யத குயறப்பமத முதல் மற்றும் 
முதன்யமைான ெடவடிக்யகைாகும். 
 
அபத பவடளயில், நோங்கள் ெர்வபதெ நோணய நிதியத்திடம் வலியுறுத்துவது 
என்னசவன்றோல்  ெிறிலங்கோவின் பமல் அழுத்தங்கடள சகோடுப்பதற்கோன பூர்வோங்க 
நடவடிக்டககடள பமற் சகோண்டு ெிறிலங்கோவின் வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளில் 
இரோணுவமயமோக்கடள முழுடமயோக நீக்குவதுடன் ெிறிலங்கோவின் பதடவயற்ற 
யுத்தென்னதத்டத குடறப்பதன் மூலம் அநோவெியமோன பதெிய செலவினத்டத 
ஒழிப்பது முதன்டமயோன நடவடிக்டகயோகும். 
 

பமலும் விவரங்களுக்கு (ஆதோரம்) : 

 

1. https://www.macrotrends.net/countries/LKA/sri-lanka/military-spending-defense-budget 
2. https://www.macrotrends.net/countries/LKA/sri-lanka/military-army-size 
3. https://www.ips.lk/wp-content/uploads/2017/01/The-Economic-Cost-of-the-War-in-SL-Copy.pdf 
4. https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CD?locations=LK 
5. https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?locations=LK 
6. https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.TOTL.P1?locations=LK 
7. https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CN?locations=LK 
8. https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.MPRT.KD?locations=LK 
9. https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CD?locations=LK 
10. https://sangam.org/sri-lankas-north-military-occupation 
11. https://www.newindianexpress.com/world/2016/dec/13/sri-lankas-internal-war-cost-us-200-billion-1548433.html 
12. https://tradingeconomics.com/sri-lanka/external-debt 
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Notes to Editors:  
British Tamils Forum exists to harness the skills and the knowledge of the members of the forum, well-wishers and 
significant others including mainstream decision makers in the UK with the aim of alleviating the sufferings of the Tamils 
community in the Island of Sri Lanka and to further their right to self-determination within a democratic frame work 
under pinned by international law, its covenants and conventions. For more information info@britishtamilsforum.org 
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