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வரவுசெலவுத்திட்ட  உரர- 2021 

 

ககௌரவ சபாநாயகர ்அவரக்ளே, 

அதிளேதகு சனாதிபதி  ளகாட்டபாய சனாதிபதி அவரக்ேின் அரசாங்கத்தினது 

“சுபீட்சத்தின் ளநாக்கு” ககாே்ககச ் சட்டகத்திற்குே்  2021 – 2023 நடுத்தர கால 

கபாருோதார புத்கதழுசச்ி ேற்றுே் வறுகே ஒழிப்பிகனத் துரிதப்படுத்துே் 

நிகழ்சச்ித்திட்டத்திகன பலப்படுத்துகின்ற 2021 ஆே் ஆண்டுக்கான வரவு கசலவுத்திட்ட 

உகரயிகன இந்த உயர ் சகபக்கு சேரப்்பிப்பதகனயிடட்ு மிகவுே் 

ேகிழ்சச்ியகடகின்ளறன்.  

ககௌரவ சபாநாயகர ்அவரக்ளே, 

எேது நாடு, எத்தககய கபாருோதார ேட்டத்தில் காணப்பட்ட ளபாதிலுே்,  எத்தககய 

சவால்ககே எதிரள்நாக்கிய ளபாதிலுே், நாே் அறிந்து ககாே்ே ளவண்டிய உண்கே 

யாகதனில், ககத்கதாழில் ேயோக்கேின் மூலே் கவற்றியகடந்த உலகப் 

கபாருோதாரே், கதாழில்நுட்பப் கபாருோதாரத்திகன ளநாக்கி ோற்றேகடந்துே்ேது  

என்பதுவாகுே். விவசாயே், ககத்கதாழில் ேற்றுே் ளசகவத் துகறகேின் 

அபிவிருத்திக்காக பாரே்பரிய வழிமுகறகளுக்கு அப்பால் கதாழில்நுட்ப ரீதியாக 

இத்துகறககே ஒருங்கிகணத்து, உற்பத்தி ேற்றுே் வழங்கல் கசயற்பாடுககே ளநாக்கிச ் 

கசல்கின்ற சந்தரப்்பகோன்றாக, ககாே்கக வகுப்பாேரக்ே் என்ற வககயில் நாே் 

இதகனப் பாரக்்க ளவண்டியுே்ேது. எேது நாட்டின் கபாருோதார அபிவிருத்தியிகனத் 

திட்டமிடுகின்ற ளபாது நாே் கவனத்திற்ககாே்ே ளவண்டியது உயிரியல் பல்வககத் 

தன்கேயுகடய வேோன, ளதசிய ேரபுரிகேககேக்  ககாண்ட ேற்றுே் கலாசார 

விழுமியங்களுடன் கூடிய நீண்ட வரலாற்றிகனக்ககாண்ட விளசட அகடயாேங்களுடன் 

கூடிய சூழல் நட்புகடய நிகலயான அபிவிருத்திக்கு அரப்்பணிப்புகடய நாகடான்று 

என்பதுடன் சமூககோன்றுோகுே். இயற்கக வனப்பு, வனசீவராசிகே், நதிகே், 

ஆகியவற்றினாலுே்  எேது நாட்டிகனப் ளபான்று கபருேேவிலான சமுத்திர 

வேங்ககேயுே் தன்னகத்ளத ககாண்ட நாடு என்பதனால் எேது ளதசிய உற்பத்தி 

கசயற்பாடுககே ஒப்பீட்டு ரீதியில் நன்கேதருே் வககயில் அகேத்துக்ககாே்ே 

ளவண்டியது அவசியோனதாகுே். 

ககௌரவ சபாநாயகர ்அவரக்ளே, 

எேது நாட்டின் பூளகாேகேய  அரசியல் முக்கியத்துவத்கத பல நாடுகளுே் 

உணரந்்திருக்கின்ற ஒரு  காலகட்டத்தினுே் நாே் இருக்கின்ளறாே். எேது அண்கட 

நாடாகிய இந்தியா அடுத்து வரக்கூடிய ஒருசில தசாப்த காலப்பகுதியில் உலகிளலளய 

பலே்கபாருந்திய கபாருோதாரத்திகனக் ககாண்ட நாடாக விேங்குே் என்பதுடன், 

இதற்கு ளேலதிகோக சீனா உே்ேிட்ட ஏகனய சில ஆசிய நாடுகளுே் உலகப் 

கபாருோதாரத்தில் பலே்கபாருந்திய ஐந்து நாடுகளுக்குே் விேங்குே் என்பளத எனது 
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நே்பிக்ககயாகுே். உயர ்உற்பத்தி ேற்றுே் வருோன வேரச்ச்ிகயக் ககாண்டுே்ே எே்கே 

அண்மித்த ஆசிய சந்கத, உலக சனத்கதாககயில் 60 சதவீத கபாருோதார 

வலயகோன்றாகுே். இப் புதிய உலகப் கபாருோதாரத்தில் சே்பிரதாய ளேற்குலக 

வல்லரசுகளுே்  அளதளபான்று கிழக்கில் வேரந்்து வருகின்ற கபாருோதாரங்கேினதுே் 

ளகந்திர நிகலயோக எேது நாட்டிற்குே்ே அபிவிருத்தி வாய்ப்புகளுக்காக எேது ளதசிய 

ககாே்ககககே வகுப்பதற்கு நல்ல சந்தரப்்பே் ளதான்றியுே்ேகதன்பகத நான் 

நே்புகிளறன். ககாழுே்பு ேற்றுே் அே்பாந்ளதாட்கட துகற முகங்கேயுே் விோன 

நிகலயங்கேயுே்  இவ் வரத்்தக கதாழிற்பாட்டின் ேத்திய நிகலயங்கோக ோற்றிக் 

ககாே்ேக் கூடியவாறு நாே் எேது அபிவிருத்தி உபாயமுகறககேயுே் 

வழிமுகறககேயுே் திட்டமிடுதல் ளவண்டுே். 

ககௌரவ சபாநாயகர ்அவரக்ளே, 

அதிளேதகு சனாதிபதி அவரக்ே் பாராளுேன்றத்தில் முன்கவத்த இரண்டு ககாே்ககப் 

பிரகடணங்கேினூடாக சுட்டிக்காட்டிய கபாருோதாரக் ககாே்கக யாகதனில், 

“சுபீட்சத்தின் ளநாக்கு” ககாே்ககத் திட்டத்தினூடக நாடட்ு ேக்கே் எதிரப்ாரத்்த, 

எல்ளலாருக்குே் நன்கே பயக்குே் எேக்ளக உரித்தான கபாருோதார 

அபிவிருத்திகயான்கற ஏற்படுத்துவதாகுே். வருோன ஏற்றத்தாழ்வு, பிரளதச  

ஏற்றத்தாழ்வு அளதளபான்று நகர ேற்றுே் கிராமிய ளவறுபாடு என்பனவற்றிகன இயன்ற

ேவில் குகறத்து  அபிவிருத்திகய ளநாக்கி பயணிப்பளத இதன் கருத்தாகுே். எேது சமூக 

அபிவிருத்தி ளவகலத்திட்டத்தின் அடிப்பகட ளநாக்கே் என்னகவனில், ககாவிட் - 19 

உே்ேிட்ட கதாற்று ளநாய்கேிலிருந்துே், அதிகரித்த  ேட்டத்தில் காணப்படுகின்ற 

கதாற்றா ளநாய்கேிலிருந்துே் ேக்ககேக் காப்பாற்றி கதாடரந்்துே் இலவச சுகாதார 

ளசகவகய விஸ்தரித்து, கபாது ேக்களுக்கு சுகாதார ளசகவகய வழங்குவதாகுே். ளதக 

ஆளராக்கியமுே்ே ேக்கே் அளதளபான்று ஒவ்கவாரு பிே்கேயுே் சிறந்த  பிரகச என்ற  

வககயில் தேது ஆற்றல்ககேயுே் திறகேககேயுே் கவேிக்ககாணரக் கூடிய கல்வித் 

திட்டகோன்றினூடாக ேனித வேங்ககே உயரந்்த ேட்டத்தில்  ளபணிச ் கசல்வது ேனித 

வே அபிவிருத்தியின் ேற்றுகோரு ளநாக்கோகுே்.  

சமூக, கபாருோதார, அரசியல் ேற்றுே் கலாசார முயற்சிகேில் இகேஞரக்ேின் 

பங்கேிப்பிகனப் கபற்றுக் ககாே்வதற்குே்  விகேயாடட்ு ளநய சமூககோன்றின் கீழ் 

புறக்கிருதி கசயற்பாடுகேில் அவரக்கே ஈடுபடுத்துவதற்குே் ஆளராக்கியோன சிறுவர ்

ேற்றுே் இகேஞரக்கே உருவாக்குே் வககயில்  கல்வி ேற்றுே் விகேயாடட்ுத் 

துகறகேில் அபிவிருத்தியின்பால் எேது முயற்சிகே் அகனத்கதயுே் ஒன்று 

ளசரப்்பதற்கான ளதகவ ஏற்பட்டுே்ேது. பல்ககலக்கழகக்  கல்வியிகன கவற்றிகரோகப் 

பூரத்்தி கசய்கின்ற திறகேயான ோணவரக்ே் இறுதியில் கதாழில் வாய்ப்பற்று 

காணப்படுவாரக்ோயின், ளதகவயான ேறுசீரகேப்புககே ளேற்ககாண்டு கல்வி 

முகறகேயில் ோற்றத்கத ஏற்படுத்துவதற்கு முன்னுரிகே வழங்கப்படுதல் ளவண்டுே். 
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எேது சமூகத்தில் வாழுே் பாதிக்கப்பட்டவரக்ே், முதிளயாரக்ே், ோற்றுத் திறனாேிகே் 

ேற்றுே் குகறந்த வருோனே் கபறுபவரக்ளுக்கான  சமூக நலன்புரி ேற்றுே் பாதுகாப்பு 

நிகழ்சச்ித்திட்டங்ககேச ் கசயற்படுத்துவது “சுபீட்சத்தின் ளநாக்கு” ககாே்ககயில் 

ஏற்றுக்ககாே்ேப்பட்ட அடிப்பகட விடயோகுே். சுகாதாரே் கல்வி, விகேயாடட்ு ேற்றுே் 

சமூகப் பாதுகாப்பு என்பன ேனிதவே அபிவிருத்தியில் ஒருங்கிகணந்த பகுதிகோக 

ஏற்றுக்ககாே்ேப்படட்ுே்ேது.  

ேக்கே் ளதகவககே நிகறளவற்றுே் ளபாது நவீன கதாடரப்ாடல்களுே் கதாழில் 

நுட்பங்களுே் இன்று பிரதான உடக்ட்டகேப்பு ளதகவகோக விேங்குகின்றன. குடிநீர,் 

நீரப்்பாசனே், வீதி, மின்சாரே், வங்கி ேற்றுே் பண வசதிகே் என்பன இதற்குத் 

ளதகவயான ளேலதிக வசதிகோகக் காணப்படுகின்றன. கஷ்டோன வாழ்கவக் 

கழிக்குே் விவசாயிகே், மீனவரக்ே், பாரே்பரிய ககத்கதாழில்கேில் ஈடுபடுளவார,் சுய 

கதாழிலில் ஈடுபடுளவார,் ேகனப் கபாருோதாரத்திற்கு ேடட்ுப்படுத்தப்படட்ுே்ே 

குகறந்த வருோனே் கபறுளவார ் ேற்றுே் பல்ளவறு சிரேங்கே் காரணோக நிரந்தர 

வருோனே் இல்லாதவரக்ே், பணே், கதாழில்நுட்பே் ேற்றுே் சந்கத வாய்ப்புககே 

கபற்றுக் ககாே்ே முடியாத சிறிய வியாபாரிகே் முதலாளனாகர வலுவகடயச ்கசய்வளத 

அரசாங்கத்தின் பிரதான கபாறுப்பாகுே். இவரக்ேிடே் ேகறந்து காணப்படுகின்ற 

உற்பத்திக் ககாே்ேேகவ  ளதசிய உற்பத்தியின் பிரதான காரணியாக 

ஆக்கிக்ககாே்வதன் மூலே் வறுகே நிகலயிலிருந்து மீண்டு அபிவிருத்திகய ளநாக்கிச ்

கசல்வதற்கு  சாதகோக அகேயுே். 

ககௌரவ சபாநாயகர ்அவரக்ளே, 

கவறுேளன இறக்குேதி மீது தங்கியிருக்கின்ற கபாருோதாரகோன்றுக்குப் பதிலாக 

விவசாய பண்கண உற்பத்தி ேற்றுே் விவசாய ககத்கதாழில் என்பவற்கற 

அடிப்பகடயாகக் ககாண்ட உற்பத்திப் கபாருோதாரளே ேக்கேின் எதிரப்ாரப்்பாகுே் 

என்பகத “கே சேக பிலிசந்தரக்” ேக்களுடனான சந்திப்பின்ளபாது நாே் 

விேங்கியிருக்கிளறாே். இயற்கக வேங்ககே அபிவிருத்திக்குப் பயன்படுத்துே் ளபாது, 

அவற்கற கூருணரவ்ுடனுே் அளதளபான்று ளேலுே்  விருத்திகசய்யுே் வண்ணமுளே 

பயன்படுத்தளவண்டுே் என்பளத “சுபீட்சத்தின் ளநாக்கு” ககாே்ககப் பிரகடணத்கத  உயர ்

சகபயில் முன்கவத்து அதிளேதகு சனாதிபதி அவரக்ேினால் சுட்டிக்காட்டப்படட்ு, 

நிகலளபறான அபிவிருத்தியின் முக்கியத்துவே் எடுத்துக்காட்டப்பட்டது.  

அரசாங்கத்தின் பணிககே நிகறளவற்றுே் ளபாது சிக்கல் நிகறந்த நிருவாக முகறக்குப் 

பதிலாக கீழ் ேட்ட நடவடிக்கககளுக்கு முதலிடே் வழங்குகின்ற ேக்ககே 

கேயப்படுத்திய அரச ளசகவகயான்றின் ளதகவ ேக்கே் சந்திப்பின் ளபாது  நாே் 

இணங்கண்டுே்ளோே். 

கடந்த அரசாங்கத்திகனப் ளபான்றல்லாது அரசாங்க ளசகவகய கண்டிக்காது அதகன 

அவேதிக்காது, கவேிப்பகடயாக, குகறந்த கசலவிலுே் விகனத்திறனுடனுே் 
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கசயலாற்றுவதற்கு அரசாங்க ளசகவக்குத் ளதகவயான சூழகல அகேக்க 

ளவண்டியுே்ேது. தூய எண்ணத்துடன் ளசகவயாற்றுே் அரசாங்க உத்திளயாகத்தரக்கே 

அரசியல் பழிவாங்கல்களுக்கு உட்படுத்துவகத நாே் கண்டித்ளதயாக ளவண்டுே். வருடக் 

கணக்கில் இழுத்தடிக்கப்படுகின்ற வழக்குகே், கசயற்றிறனற்ற ேற்றுே் காலங்கடந்த 

சட்ட திட்டங்கே் ேற்றுே் தாபனக் கட்டகேப்பு முதலானவற்கற ேறுசீரகேத்த வண்ணே் 

ேக்ககேயுே் அளதளபான்று வியாபாரிககேயுே் ஊக்குவிக்கின்ற சூழகலான்கற 

அகேப்பதற்கு நாங்கே் முதலிடே் ககாடுக்க  ளவண்டியுே்ேது.  

ககௌரவ சபாநாயகர ்அவரக்ளே, 

பேரண்டே் சேொருளொதொரத்ரத ப ொக்கிய ேயணம்  

“சுபீட்சத்தின் ளநாக்கு” ளபரண்டப்கபாருோதார ளவகலத் திட்டத்திற்ககேய 

சமூகத்திலுே்ே எல்லா தரப்புகளுக்குே் நன்கே கிகடக்கக் கூடிய 6 சதவீதத்கத 

தாண்டிய ேத்திய கால கபாருோதார வேரச்ச்ிகயான்கறப் ளபணுவளத எேது 

இலக்காகுே்.   

விகலயில் ஸ்திரத் தன்கேகய ஏற்படுத்திய வண்ணே் 5 சதவீத  பணவீக்க ளவகத்கத 

ளபணிச ்கசன்று வாழ்க்ககச ்கசலகவ கடட்ுப்படுத்த  ளவண்டியுே்ேது.  நிகலயான வட்டி 

ேற்றுே் அன்னியச ் கசலாவணி வீதே், வரிக் ககாே்கக, வங்கி ேற்றுே் நிதி வசதிகே் 

ேற்றுே் நிறுவன கதாழிற்பாடு ேற்றுே் கபாருடக்ே் ளசகவகே் வழங்கல் ஆகியவற்கற 

ஊக்குவிக்கின்ற விதத்தில் வழிநடாத்த ளவண்டியுே்ேது. தனியார ் கபாருோதார 

சுதந்திரத்கத உறுதிப்படுத்திய வண்ணே் உற்பத்திப் கபாருோதாரகோன்கற 

உருவாக்குவதற்கு அரசாங்கே் வசதிகசய்கின்ற கட்டகேப்பு ோற்றகோன்கறச ்கசய்வது 

ளவகலத்திட்டத்தின் பிரதான உபாய வழியாக இருக்குே்.  

அரசாங்கத்தின் வரவுக்குே் கசலவுக்குே் இகடயிலான தற்ளபாகதய 9 சதவீத 

இகடகவேிகய 4 சதவீதத்திற்குக் குகறப்பதுே் ளதசிய வருோனத்தில் 90 சதவீதோன 

அரசாங்கக் கடகன 70 சதவீதத்திற்கு  குகறப்பதுே், கவேிநாடட்ுக் கடன் கபறுகககே் 

காரணோக கடன் கட்டகேப்பில் ஏற்படட்ுே்ே இடர ் நிகலகேககே குகறப்பதுே் 

கட்டாயோக கசய்ய ளவண்டியுே்ேது. உற்பத்தித் கதாழிற்பாடு ேற்றுே் ககாடுக்கல் 

வாங்கல்களுக்காக ளபாதியேவில் பணே் ேற்றுே் கடன் வசதிகே் ேக்ககேச ்

கசன்றகடயக் கூடியவாறு வங்கி ேற்றுே் நிதி முகறகேககே பலப்படுத்துவதுே், நிதி 

ேற்றுே் திரவ நிகலகேகய முகாகே கசய்வது கதாடரப்ாக இலங்கக ேத்திய 

வங்கியின் நிதிக் ககாே்கககே் கதாடரப்ாக புதிய கண்ளணாட்டத்துடன் பாரக்்க 

ளவண்டுகேன நாே் நே்புகிளறாே். உே்ளூர ்உற்பத்தி வேங்களுக்கு கபறுேதி ளசரக்்கின்ற 

ஏற்றுேதி  பல்வககப்படுத்தலுக்கு ஊடாக கவேிநாடட்ு சே்பாத்தியத்கத அதிகரிப்பதுே் 

இறக்குேதி மீது ஆழோகத் தங்கியிருப்பகத குகறத்து,கவேிநாடட்ு வரத்்தகப் பற்றாக் 

குகறகயக்  குகறத்துக் ககாே்கின்றவாறு வரத்்தகே் ேற்றுே் உற்பத்தித் 

கதாழிற்பாடுககே ககயாே ளவண்டியுே்ேது. சுற்றுலா, கவேிநாடட்ு ளவகலவாய்ப்பு  
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துகறமுகங்கே் ேற்றுே் விோன ளசகவகே் மூலோன ளதறிய இலாபத்கத அதிகரித்தல்  

முதலான நடவடிக்ககககே வரத்்தக பற்றாக்குகறகய முகாகே கசய்வதற்கு 

சோந்தரோக ளேற்ககாே்ே ளவண்டியுே்ேது. பரந்த கிராமிய அபிவிருத்தியூடாக 

வறுகேகய ஒழிப்பகத இலக்காகக் ககாண்ட கதாழில் வாய்ப்பு ேற்றுே் 

வாழ்வாதாரங்ககே அதிகரித்தல்  அளதளபான்று சுகாதாரே், கல்வி ேற்றுே் சமூக 

ளசேநலன் என்பவற்கற  விஸ்தரிக்குே் அபிவிருத்தி பிரளவசகோன்கற ளநாக்கி நாே் 

கசல்ல ளவண்டுே். 

சவளி ொடட்ுக் கடன் ேயன்ேொடு 

கவேிநாடட்ுக் கடன் நிதி மூலே் வருடாந்தே் கசயற்படுத்தப்படுகின்ற 

நிகழ்சச்ித்திட்டங்கேின் எண்ணிக்கக விகரவாக அதிகரித்துே்ே ளபாதிலுே், ஐ.அ.கடா 

6000 மில்லியகனவிட அதிகப் கபறுேதிகயக் ககாண்டுே்ே இக்கருத்திட்டங்கே் 

குறிப்பிடத்தக்கேவு முன்ளனற்றத்கதக் காட்டவில்கல. கருத்திட்ட திட்டமிடல் 

கசயன்முகறயிகன ேற்றுே் சாத்தியவே ஆய்வுககே ளேற்பாரக்வ கசய்தளபாது 

அந்நிகழ்சச்ித்திட்டங்கே் அரச முதலீடட்ு முன்னுரிகேகேிலிருந்து விலகியிருந்தகே 

பிரதான குகறபாடாகக் காணப்பட்டது. கருத்திட்டச ்கசலவு ேற்றுே் அமுலாக்கத்திற்காக 

எடுக்குே் காலே் அதிகரித்தல் காரணோக குகறந்த பலளன கிட்டியுே்ேது. எனளவ, 

கவேிநாடட்ுக் கடன் ேற்றுே் படுகடன் கடன் ளசகவகே் அதிகரித்ததனால் உற்பத்தி 

விகேவு கபருக்கமுகடய எனினுே் குகறந்த கசலவுடன் ளேற்ககாே்ே முடியுோன 

கருத்திட்டங்களுக்கு நிதி பற்றாக்குகற ஏற்பட்டதுடன் அரச முதலீடுகளுக்கு 

நிதியேிப்பதில் திகறளசரி கசயற்பாடட்ு நடவடிக்கககே் ளோசோக பாதிக்கப்பட்டகே 

அவதானிக்கப்படுகின்றது. 

ககௌரவ சபாநாயகர ்அவரக்ளே, 

இக்கடன் நிதிகய “சுபீட்சத்தின் ளநாக்கு” சமூகப் கபாருோதார அபிவிருத்தி 

நிகழ்சச்ித்திட்டத்தில் இனங்காணப்படட்ுே்ே முன்னுரிகேகேின் அடிப்பகடயில் மீே் 

ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு அல்லது மீே் ஒதுக்கீடு கசய்வதற்கு நாே் முன்னுரிகே 

ககாடுத்துே்ளோே். இதற்காக ககாகட வழங்குே் நிறுவனங்கே் காடட்ுே் ஒத்துகழப்கப 

நாே் கபரிதுே் பாராடட்ுகின்ளறாே். தற்ளபாது காணப்படுே் கடன் வசதிகளுடன்  ககாவிட் 

- 19 ளநாய்த் தடுப்பு, குடி நீர ் வழங்கல், கிராமிய பாகத அபிவிருத்தி, கிராமிய சுகாதார 

ளசகவககே விரிவுபடுத்தல், தாய் - ளசய் ளபாசகண ேட்டத்திகன ளேே்படுத்தல், 

ோணவரக்கே கதாழிற் கல்வியின்பால் ஊக்குவித்தல் என்பவற்றுக்கு நாே் முன்னுரிகே 

வழங்கியுே்ளோே். ளேலுே், பாரே்பரிய ககத்கதாழில்களுக்கு புதிய கபறுேதி ளசரப்்பு, 

புதிய வியாபார முயற்சிககே ஆரே்பிப்பதற்காக  இகேஞரக்ளுக்கு  ஆரே்ப 

மூலதனத்கத வழங்குதல், பண்கணகேின் அபிவிருத்திக்காக புதிய கதாழில் 

நுட்பங்ககே அறிமுகே் கசய்தல்,  புதுப்பிக்கக்  கூடிய சக்தித் துகறயின்  

ககாே்ேேவிகன ளேே்படுத்தல், நிதி ேற்றுே் மூலதன சந்கதயில் ேறுசீரகேப்புககே 
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ளேற்ககாே்ேல் ளபான்ற முன்னுரிகேத் துகறகளுக்கு ஏற்கனளவ 

கசயற்படுத்தப்படுகின்ற கடன் திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கீடுககே ளேற்ககாே்வதற்கு  நாே் 

நடவடிக்கக எடுத்துே்ளோே். இதற்ககேவாக, உலக வங்கி, ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி 

ேற்றுே் யப்பான் சரவ்ளதச ஒத்துகழப்பு  முகவராண்கே என்பவற்றுடன் உடன்பட்டவாறு  

வருடாந்தே் பயன்படுத்த திட்டமிடப்பட்ட கவேிநாடட்ுக் கடன்கே் ோத்திரே் ஏறக்கு 

கறய  ஐ.அ.கடா  1,400 மில்லியனாகுே். இதற்கு ளேலதிகோக, இரு தரப்பு அபிவிருத்தி 

கடன்கோக ஏறக்குகறய ஐ.அ.கடா 400 மில்லியகனப் கபற்றுக் ககாே்வதற்குே் 

எதிரப்ாரக்்கப்படட்ுே்ேது. இக் கருத்திட்டங்கேில் கபருே்பாலானகவ மிகக்  குகறந்த 

இறக்குேதி  உே்ேடக்கத்திகனக் ககாண்டுே்ேன என்ற  வககயில்,  இவ்விடயே் 

கவேிநாடட்ு நாணய முகாகேத்துவத்தில் சாதகோன விகேவுககேளய ஏற்படுத்துகேன 

நான் நே்புகின்ளறன். கதாழில்நுட்ப ேற்றுே் விளசட ளதகவப்பாடுகளுக்கு ளேலதிகோக 

கடன் மூலங்கேினூடாக கசலவினத் ளதகவகேின் 65 சதவீதத்திற்கு நாே் 

நிதியேிப்ளபாே்.    

சிறந்த ஒருங்கிகணப்பு ேற்றுே் கசலவினக் குகறப்பிகன உறுதிப்படுத்துவதற்கு 

கவேிநாடட்ு நிதியேிப்பு நிகழ்சச்ித்திட்டங்கே் கருத்திட்ட அலுவலகங்ககேத் 

தாபிப்பதகன வகரயறுக்குே் அளதளவகே, குறித்த நிறுவனங்கேின் 

நிகழ்சச்ித்திட்டங்கோக கசயற்படுத்தப்பட ளவண்டுே்.  பல்ளவறு அகேசச்ுக்கே் 

உே்ேடக்கப்பட்டுே்ே கபாருோதாரக்  ககாத்தணிகேின் முன்னுரிகேகளுக்ளகற்ப 

கவேிநாடட்ுக் கடன்கே் கபற்றுக்ககாே்ேப்படுே். கபாது முதலீட்டு நிதியேிப்பு 

உபாயோனத்தின் பிரதான விடயே் யாகதனில், கிராமிய கபாருோதாரத்திற்கு 

வழிவகுக்கின்ற ளதசிய உடக்ட்டகேப்பு அபிவிருத்தியிகனச ் கசயற்படுத்துவதற்கு 

சாத்தியோன  வககயில் உே்நாடட்ு நிதியிகனப் பயன்படுத்துவதாகுே். 

வரிக்  சகொள்ரக  

அரசாங்கத்தின் “சுபீடச்த்தின்  ளநாக்கு” ககாே்ககப் பிரகடணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டவாறு  

வரி கசலுத்துநரக்ேிக்கு சிறந்த வசதியிகன வழங்குவதற்குே் வரி நிரவ்ாகத்திகன 

விகனத்திறன்மிக்கதாக  ோற்றுே் வககயிலுே் 2020 சனவரியிலிருந்து வரிக் 

ககாே்ககயிகன அரசாங்கே் இலகுபடுத்தவுே்ேது. கபாருோதார ேறுேலரச்ச்ியின் 

பிரதான ளநாக்கே்  வியாபாரங்ககே மிகத் தீரக்்கோன ஸ்திரத்தன்கேயுடன் ளபணுே் 

வககயில் அடுத்த 5 வருடங்களுக்கு எவ்வித  ோற்றமுமின்றி நிகலத்திருக்குே் வரிக் 

ககாே்கககயான்றாகுே். எனளவ, ோதகோன்றுக்கு ரூபா 25 மில்லியனுக்கு  அதிக  

புரே்விகனக் ககாண்ட இறக்குேதி ேற்றுே் கபாருடக்ே் தயாரிப்பில் ஈடுபடட்ுே்ே 

அல்லது வங்கித் கதாழில், நிதி ேற்றுே் காப்புறுதித் துகறகே் தவிரந்்த ளசகவ வழங்கல் 

வியாபாரங்களுக்கு கபறுேதி ளசர ் வரியிகன 8 சதவீதோக ளபணுவதற்கு நான் 

முன்கோழிகின்ளறன். பல்ளவறு நிறுவனங்கேினால் ளவறுபட்ட சட்டங்கேின் கீழ் 

விதிக்கப்படுகின்ற கோத்த வரி ேற்றுே் அறவீடுகேின் வருோனத்தில் 50 சதவீதோகக் 
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காணப்படுே் ேதுசாரே், சீகரடட்ுகே், கதாகலத்கதாடரப்ு சூதாட்டே், ேற்றுே் வாகனங்கே் 

மீதான வரிகே் ளபான்ற பல்ளவறு பண்டங்கே் ளசகவகே் வரிகளுக்குப் பதிலாக, 

நிகழ்நிகல முகாகே கசய்யப்படுே் (online-managed) தனியான ஒற்கற விளசட 

கபாருடக்ே் ேற்றுே் ளசகவகே் வரியிகன அறிமுகப்படுத்தவதன் மூலே் வரி ளசகரிப்பின் 

விகனத்திறகன ளேே்படுத்துவதற்கு நான் முன்கோழிகின்ளறன். இவ்வாறான 

திருத்தங்கேின் ளநாக்கே், ேதுவரிக் கட்டகேச ் சட்டே் ளபான்ற விளசட சட்ட 

ஏற்பாடுகேின் கீழ்வருே் நிறுவனங்ககே சட்டவிளராத ேதுபான ேற்றுே் சிகரடட்ுகேின் 

விற்பகன மூலே் ஏற்படுே் வருோன இழப்பிகனத்  தடுப்பதற்கான ஒழுங்குறுத்துகக 

விடயங்கேில் அதிக கவனே்கசலுத்தி அரசாங்கத்துக்கு உதவுோறு பணிப்பதாகுே்.  

2020 சனவரி 01 ஆந் திகதியிலிருந்து இலகுபடுத்தப்பட்ட வரி முகறகேகயான்று அமுலில் 

இருப்பதுடன், நிகழ்நிகல வரி நிருவாகத்திற்கு ஏற்பாடுகசய்யுே் வககயில் வரிச ்

சட்டங்ககேத் திருத்துவதற்குே் எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. உே்நாடட்ு இகறவரித் 

திகணக்கேத்தினால் நிரவ்கிக்கப்படுே் கபாருோதார ளசகவக் கட்டணே் ேற்றுே் ளதசக் 

கடட்ுோன வரி ளபான்ற வரிகேின் நிலுகவககே வரிகசலுத்துநரக்ேின் நிதி 

நிகலகேக்ளகற்ப உடன்பட்டவாறு சலுககக் கட்டணத் திட்டகோன்றின் கீழ் 

முழுகேயாகச ்கசலுத்தித் தீரப்்பதற்கு முன்கோழியப்படுககின்றது.  

ளேலுே்,  2021 ஏப்ரில் 21 ஆந் திகதியிலிருந்து கே்பனிகே்  அகனத்துே் அவற்றினது 

வரிககே இலத்திரனியல் ளகாகவ (E-Filing) முகறயில் சேரப்்பித்தல் அத்துடன் வரி 

ேற்றுே் வரி கதாடரப்ான ககாடுக்கல் வாங்கல்கேின் ளபாது, வரி கசலுத்துநர ்அகடயாே 

இலக்கத்கத (TIN) பயன்படுத்தல் என்பவற்கறக் கட்டாயோக்குே் வககயில் வரிச ்

சட்டங்கே் திருத்தப்படுே். வங்கிகே் ேற்றுே் நிதி நிறுவனங்கேின் வரிககேக் கணக்கீடு 

கசய்கின்ற ளபாது எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட கடன் இழப்புகே் ேற்றுே் சந்ளதகத்திற்கிடோன  

கடன்கே் என்பவற்றுக்கான ஏற்பாடுகளுடன் சிறந்த கவேிப்பகடயான 

முகாகேத்துவத்திகன உறுதிப்படுத்துவதற்கு உே்நாடட்ு இகறவரிச ் சட்டத்தின் கீழ் 

ளதகவயான அறிவுறுத்தல்ககே வழங்குவதற்கு நான் முன்கோழிகின்ளறன். ளேலுே், 

உே்நாடட்ு இகறவரிச ் சட்டத்தின் கீழான தீரப்்புகே் ேற்றுே் வரி நிருவாக 

தீரே்ானங்களுக்கு எதிரான சேரப்்பிக்கப்பட்ட ளேன்முகறயீடுகேின் தீரப்்புககேச ்

கசயற்படுத்துவதற்கு குறிப்பீடு கசய்யப்பட்ட கால வகரயகறயிகனத் தாபித்தல் 

கதாடரப்ான சட்ட ஏற்பாடுககே அறிமுகப்படுத்துவதற்கு நான் முன்கோழிகின்ளறன். 

வரி ளேன்முகறயீட்டிகனத் துரிதோக தீரப்்பதற்கு விளஷட வரி ளேன்முகறயீடட்ு 

நீதிேன்றே் ஒன்றிகன உருவாக்குவதற்கு முன்கோழிகின்ளறன். 

ககௌரவ சபாநாயகர ்அவரக்ளே,  

சே்பேங்கே், வாடகககே், பங்கிலாபங்கே் அல்லது ஏகனய வருோன மூலங்கேினூடாக 

ோதகோன்றுக்கு 250,000 ரூபாவிற்கு அதிகோக உகழப்பவரக்ளுக்கு ஆே்சார ் வருோன 

வரி ஏற்புகடயதாகுே்.  வாடகக, வட்டி ேற்றுே் பங்கிலாபங்கே் மீதான நிறுத்தி கவத்தல் 
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வரி ேற்றுே் உகழக்குே் ளபாது கசலுத்துே் வரி (PAYE) என்பன ஒழிக்கப்பட்டுே்ேன. 

சே்பேங்கே் அல்லது வட்டிகே் ளபான்ற வருோன மூலங்கேிலிருந்து ோதகோன்றுக்கு 

250,000  ரூபாவிகன விஞ்சிய வருோனே் கபறுநரக்ே் தேது நிலுகவத் கதாககயிகனச ்

கசலுத்துே்படி அவரக்ே் கதாழிலிடங்களுக்கு அல்லது  வங்கிகளுக்கு அறிவுறுத்தல் 

வழங்க முடியுகேன்பதுடன்  வருட  இறுதியில் நிதி வருோன அறிக்கககயான்றின் மூலே் 

தேது வரிப் கபாறுப்புக்ககே பரிசீலகன கசய்வதற்கு இலகுவான முகறகேகயான்று 

உே்நாடட்ு இகறவரித் திகணக்கேத்தினால் அறிமுகப்படுத்தப்படுே்.  

அடுத்த ஐந்து வருடங்கேின் ளபாது, விவசாயத்துகற, மீன்பிடி ேற்றுே் விலங்கு 

ளவோண்கே உே்ேடங்கோன பண்கணயிலிருந்து சே்பாதிக்குே் இலாபே் ேற்றுே் 

வருோனே்  அடுத்த 5 வருடங்களுக்கு வருோன வரியிலிருந்து விலக்கேிக்கப்படுே். 

தகவல் கதாழில்நுட்பே் கதாடரப்ான பணிகளுக்கான கவேிநாடட்ு ேற்றுே் உே்நாடட்ு 

சே்பாத்தியங்கே் அத்துடன் நாட்டிளலா அல்லது நாட்டுக்கு கவேியிளலா வதியுே் ளபாது 

சே்பாதிக்கின்ற கவேிநாடட்ு  வருோனங்கே் வருோன வரியிலிருந்து 

விலக்கேிக்கப்படுே் 

அரசாங்கத்தினால் கபறப்படுே் ளநரடி வரிகேில், 80 சதவீதோனகவ உயர ் வருோன 

ேற்றுே் கபரியேவிலான வியாபாரங்கே், வங்கிகே் ேற்றுே் நிதி நிறுவனங்கேிலிருந்து 

கிகடக்கப் கபறுகின்றன. 2013/2014 இல் நான் அறிமுகப்படுத்திய வருோன நிருவாக 

ேற்றுே் முகாகேத்துவ முகறகே (RAMIS) திட்டத்திற்கு  அவசியோன சட்ட ரீதியான 

ேற்றுே் கதாழில்நுட்ப ஏற்பாடுககே அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலே் முகாகேத்துவ 

ளநாக்கங்களுக்காக கபரிய வரிகசலுத்துநர ்  அலகின் கீழ்  பிரிக்கப்பட்டுே்ே  பல்ளவறு  

பிரிவுககே ஒருங்கிகணப்பதன் மூலே் உே்நாட்டு இகறவரி ஆகணயாேர ்நாயகத்தின் 

ளநரடிப் கபாறுப்பின் கீழ் வருே் வரி கசலுத்தநரக்கே இலக்காகக் ககாண்ட வரி 

ளசகரிப்பு நிருவாகத்திகன வலுப்படுத்துவது  அவசியோகுே். இலகுபடுத்தப்பட்ட வரி 

முகறகேப் பின்னணியில் சுய இணக்கப்பாட்டிகன அதிகரிப்பதன்  அவசியே், வரிக் 

கணக்காய்விகன வலுப்படுத்தல் ேற்றுே் இலகுபடுத்தப்பட்ட வரி 

முகறகேகயான்றுக்குே் வரி வருோனத்திகன அதிகரித்தல் என்பவற்றுக்காக 

உே்நாடட்ு இகறவரித் திகணக்கேத்தில் அவசியோன ோற்றங்ககே 

அறிமுகப்படுத்துவதற்கு நான் முன்கோழிகின்ளறன். வரி கசலுத்துநரக்கேப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துே் தனியார ் வரி ஆளலாசகரக்ே் ேற்றுே் கணக்காய்வாேரக்ே் 

ளோசடியான வரி அறிக்ககககே தயாரித்தல் ேற்றுே் சான்றுப்படுத்தகல தடுக்கின்ற 

சட்ட ஏற்பாடுககே அறிமுகே் கசய்வதற்குே் நான் முன்கோழிகின்ளறன்.  

பெமிே்புகள் மற்றும் முதலீடுகள் 

ேக்கேின் வாழ்வாதாரத்திகன அதிகரிப்பதற்கான எேது முயற்சியுடன் விளசட ளசமிப்பு 

நிகழ்சச்ித்திட்டகோன்றிகன கசயற்படுத்துவதற்கு நாே் தகலகே வகித்தல் ளவண்டுே். 

விவசாயிகே் ேற்றுே் மீனவரக்ளுக்கான சமுரத்்தி ேற்றுே் ஓய்வூதியங்கேின் 
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கபறுகககளுக்காக வருடந் ளதாறுே் ரூபா 50 மில்லியனுக்கு அதிகோன கதாகக 

ஒதுக்கீடு கசய்யபடட்ுே்ேது. எவ்வாறாயினுே்,  வளயாதிப காலத்தில் அல்லது  விளசட 

ளதகவகளுக்காக பயன்படுத்துவதற்கு ளபாதிய வருோனத்திகன உறுதிப்படுத்துே் 

ளசமிப்பு  காணப்படவில்கல எனளவ, ஒவ்கவாரு  சமுரத்்தி பயனாேிக்குே் சமுரத்்தி ஆயுே் 

ளசமிப்பு கணக்ககான்றிகனத் திறப்பதற்குே் சமுரத்்திக் ககாடுப்பனவிகன சமுரத்்தி 

வங்கியினால் அக்கணக்கில் கவப்புச ் கசய்வதற்குே் நான் முன்கோழிகின்ளறன். 

நிகலயான ளசமிப்பு மீதிககே ளதசிய ளசமிப்பு வங்கிக் கணக்கில் கவப்பாகவுே் 

பிகணயாகவுே் இடுவதன் மூலே்  சமுரத்்தி பயனாேிகேின் ளசமிப்பிகன  

அதிகரிப்பதற்கு நடவடிக்கக எடுக்கப்படுே். அத்தககய ளசமிப்புகே் ஊழியர ் ளசேலாப 

நிதியத்தில் பாதுகாப்பான முதலீடு என்பதகன உறுதிப்படுத்துவதற்கு திகறளசரி 

முறிகேில் முதலீடு கசய்வதற்கு ஏற்பாடு கசய்யப்படுே். அத்தககய முதலீடுகேின் வட்டி 

வருோனே் அகனத்திகனயுே் வரிகேிலிருந்து விடுவிப்பதற்கு நான் 

முன்கோழிகின்ளறன்.  சமுரத்்தி வங்கிகேினால் அரச வங்கிகேில் இடப்பட்ட 

கவப்புகேில் 90 சதவீதத்திகனப் பயன்படுத்தி சமுரத்்தி பயனாேிகேின் வீடட்ுப் 

கபாருோதாரே் ேற்றுே் கதாழில்முயற்சிககே அதிகரிக்குே்  வககயில் 7 சதவீத  

வருடாந்த வட்டியில் புதிய சமுரத்்தி கதாழில்முயற்சி கடன் திட்டத்திகனச ்

கசயற்படுத்துவதற்கு நான் முன்கோழிகின்ளறன்.  

நலன்புரிச ்சங்கங்கே் ேற்றுே் நிறுவனங்கேின் ளசமிப்புககே ஊக்குவிக்குே்  வககயில் 

முன்கனய அரசாங்கத்தினால் விதிக்கப்பட்டவாறு அச ் சங்கங்கேின் வட்டி வருோனே் 

வருோன வரியிலிருந்து விலக்கேிக்கப்படுே். 

தனியார ் ளசமிப்புககே ஊக்குவிப்பதற்கு, ேருத்துவ காப்புறுதி, வீடகேப்பு 

கடன்களுக்கான வட்டி, அரசாங்க பிகணயங்கேில் முதலீடு ேற்றுே் ோதத்திற்கு ரூபா 

100,000 வகர கசலவிடுே் பட்டியலிடப்பட்ட கே்பனிகேின் பங்குகே் என்பவற்கற 

ஆே்சார ்வருோன வரி கணிப்பீட்டில் கழிப்பனவு கசய்யமுடியுோன கசலவினங்கோகக் 

கருதுவதற்கு  நான் முன்கோழிகின்ளறன்.  

இலங்ககயில் தங்கியிருந்து ளசகவயாற்றுகின்ற கவேிநாட்டவரக்ே் இலங்ககயில் 

சே்பாதிக்குே் அந்நியசக்சலாவணி அல்லது கவேிநாடுகேிலுே்ே தேது சே்பாத்தியே் 

அல்லது இலங்ககக்கு கவேிளய வங்கிக் கடன்கேின் மூலே் கசாகுசு கதாடரே்ாடி 

வீடுககே ககாே்வனவு கசய்வதற்கு வசதியேிப்பதற்கு முன்கோழிகின்ளறன்.   

பிகணயங்கே் ேற்றுே் பரிவரத்்தகண ஆகணக்குழுவினால் ஒழுங்குறுத்தப்படுே் 

இலங்கக கேய்ச ் கசாத்து முதலீட்டு நே்பிக்ககப் கபாறுப்பினூடாக (SLREIT) வீடகேப்புச ்

சந்கதயில் முதலீடுககே ஊக்குவிப்பதற்கு, அத்தககய முதலீடுககே மூலதன ஈட்டு 

வரியிலிருந்து விலக்கேிப்பதற்குே், பங்கிலாபங்ககே வருோன வரியிலிருந்து 

விடுவிப்பதற்குே் முத்திகரத் தீரக்வயிகன 0.75 சதவீதோகக் குகறப்பதற்குே் நான் 

முன்கோழிகின்ளறன்.   



 
 

10 
 

ககாழுே்பு பங்குப் பரிவரத்்தகனயில் உே்ளூரக்் கே்பனிகேின் பிரளவசத்திகன 

ஊக்குவிக்குே் வககயில், 2021. டிசே்பர ் 31 இற்கு முன்னர ் பட்டியலிடப்படுகின்ற 

கே்பனிகளுக்காக 2021/2022 வருடங்களுக்காக வரிச ் சலுககயிகன 50 சதவீதோக 

வழங்குவதற்குே் அடுத்துவருே் மூன்று வருடங்களுக்கான நிறுவன வரி வீதத்திகன 14 

சதவீதோக ளபணுவதற்குே் நான் முன்கோழிகின்ளறன்.  

ஆதனகோன்றின் விற்பகன விகல அல்லது ேதிப்பிடப்பட்ட கபறுேதி இரண்டிலுே் 

கபறுேதி கூடியதன் மீதான வரியாக மூலதன ஈடட்ு வரியிகன இலகுபடுத்துவதற்கு நான் 

முன்கோழிகின்ளறன். கவேிநாடட்ுக் கே்பனிகேின் பங்கிலாபங்கே்  அவற்றினது 

வியாபாரங்ககே  விரிவாக்குதல், நிதி அல்லது  பங்குசச்ந்கத அல்லது  இலங்கக 

சரவ்ளதச இகறகே முறிகே்  என்பவற்றில்  முதலீடு கசய்யப்படுோயின், அவற்றின் 

பங்கிலாபங்கே் மீதான வரியிகன மூன்று வருடங்களுக்கு குகறப்பதற்கு நான் 

முன்கோழிகின்ளறன்.  

ஆகக் குகறந்தது ஐ.அ.கடா 100 மில்லியன் கபறுேதியான இலங்கக சரவ்ளதச இகறகே 

முறிககே உே்நாடட்ு  வணிக வங்கிகே் ககாே்வனவு கசய்கின்ற சந்தரப்்பத்தில்,  

இலங்கக ேத்திய வங்கியின் ஒழுங்குமுகறப்படுத்தல்கேின் கீழ் இடரள்நரவ்ு 

நிகறளயற்றப்பட்ட ஏற்பாடுககே மூன்று வருடங்களுக்கு நிறுத்திகவப்பதற்குே் குறித்த 

முதலீட்டின் மூலதன இலாபங்கே் ேற்றுே் வட்டி வருோனத்திகன வரிகேிலிருந்து 

விலக்கேிப்பதற்குே் நான் முன்கோழிகின்ளறன்.  

ஏற்றுேதிக் ககத்கதாழில்கே், பாற்பண்கண, ஆகட, சுற்றுலா, விவசாய உற்பத்திகே், 

கசயன்முகறப்படுத்தல் ேற்றுே் தகவல் கதாழில்நுட்பே் ஆகிய துகறகேினூடாக 

கபாருோதாரத்தின் கட்டகேப்பு ோற்றங்களுக்கு பங்கேிக்கின்ற ஐ.அ.கடா 10 

மில்லியகன விஞ்சுகின்ற முதலீடுகளுக்கு உபாய அபிவிருத்திச ்சட்டங்கேின் கீழ் ஆகக் 

கூடியது 10 வருடங்கே் வகர சலுகக வழங்கப்படுே்.  

சரவ்ளதச வரத்்தகத்தில் கோத்த  கபாருட்கே் பரிோற்றுகக ேத்திய நிகலயோக 

ககாழுே்பு ேற்றுே் அே்பாந்ளதாட்கடயிகன ஊக்குவிக்குே் வககயில் சுங்க பிகணக் 

குதங்கே் மீதான முதலீடுககே ஊக்குவிப்பதனுடன் குறித்த பிகணக் குதங்கே் மீதான 

வாடககக் கட்டணங்கே் ேற்றுே் அகனத்து வரிகேிலிருந்துே் அத்தககய முதலீடுகே் 

விலக்கேிக்கப்படுே்.  

பதசிய ேொதுகொே்பு 

நேது முப்பகட வீரரக்ேின் கதாழில்முகற திறன்ககே ளேே்படுத்துவதற்குே், 

அவரக்ளுக்கு நவீன கதாழில்நுட்ப வசதிககே வழங்குவதற்குே் ளதசிய பாதுகாப்கப 

உறுதி கசய்யுே் ளநாக்கத்துடன் ஒரு இகடக்காலத் திட்டே் தயாரித்தல் தற்ளபாது 

நடந்துவருகிறது. இந்த நடுத்தர கால முதலீடு நாட்டின் வேத் தகடகே் ேற்றுே் நேது 

முன்னுரிகேகே் ஆகியவற்கறக் கண்டறிவதன் மூலே் ளேற்ககாே்ேப்படுதல் ளவண்டுே். 

ளபாகதப்கபாருகே எதிரத்்துப் ளபாராடுவதிலுே், சரவ்ளதச சட்டவிளராத 
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ளபாகதப்கபாருே் வரத்்தகத்திற்கான கேயோக ோறிவருே் நேது நாட்டின் 

அசச்ுறுத்தகல நீக்குவதிலுே், கபாருடக்ேின் கடத்தகலக் கடட்ுப்படுத்துதல்; மீன்பிடி 

வேங்கே் ேற்றுே் மீன்வே சமூகத்திற்கு ளதகவயான பாதுகாப்கப வழங்குதல் ேற்றுே் 

இந்து சமுத்திரத்தில் எேது பணிககேச ் கசய்வதற்கு பாதுகாப்பான சூழகல 

ஏற்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்ககககே ளேே்படுத்துவதற்கு 

இலங்கக கடற்பகடகய ளேலுே் வலுப்படுத்துவதற்கு முன்னுரிகே அேிக்கப்படட்ுே்ேது. 

ளேலுே், இலங்கக இராணுவே் ேற்றுே் விோனப்பகடயினர ் அனரத்்த முகாகேத்துவே் 

உட்பட  அவரக்ோல் ஆற்றப்பட்ட பல பணிகே் கதாடரப்ில்  அவரக்ேின் நீண்டகால 

உே்கட்டகேப்பு ளதகவககே நாங்கே்  கவனத்திற்ககாே்ே ளவண்டியிருந்தது. நடுத்தர 

ேற்றுே் நீண்ட கால திட்டமிடல் கட்டகேப்பில் அகடயாேே் காணப்பட்ட அடிப்பகடத் 

ளதகவககே பூரத்்தி  கசய்வதற்கு  முப்பகடயினருக்கு  ரூபா 20,000 மில்லியகன  

ளேலதிக ஏற்பாடுகோக  ஒதுக்குவதற்கு முன்கோழிகிளறன். 

 

முப்பகடயினர,் கபாலிஸ் ேற்றுே் சிவில் பாதுகாப்பு கசயலணி ளசகவகே், ஓய்வுகபற்ற, 

அங்கவீனமுற்ற இராணுவ வீரரக்ே், ேரணித்த இராணுவ வீரர்க்ே் ேற்றுே் அவரக்ேின் 

குடுே்பங்கேில் தங்கியுே்ேவரக்ளுக்கு இராணுவ ளசகவ அதிகார  சகப 

முன்கனடுத்துே்ே அங்கவீன இராணுவ வீரர்க்ளுக்கு ஆதரவு உபகரணங்ககே 

வழங்குதல்,  வீடட்ுக்கடன் கல்வி ேற்றுே் கதாழில் அபிவிருத்தி நிகழ்சச்ித்திட்டங்கே், 

கதாழில் முயற்சி அபிவிருத்தி ேருத்துவ உதவிகே் ஆகியவற்கற வழங்குவதற்காக ரூபா 

750 மில்லியன்ககே ஒதுக்குவதற்கு முன்கோழிகிளறன்.  

 

சேொது மக்கள் ேொதுகொே்பு 

கபாது ேக்கே் பாதுகாப்கப உறுதிப்படுத்துே் விதத்தில் கபாலிஸ் ளசகவகய 

வலுவூடட்ுவதற்கு அரசாங்கே் விளசட கவனத்கத கசலுத்தியுே்ேது. சகல பிரகசகளுக்குே் 

அசச்முே் சந்ளதகமுமின்றி சுதந்திரோக வாழுவதற்கு ளதகவயான சூழ்கல  

உறுதிப்படுத்துதல்  ளவண்டுே்.ளபாகதப் கபாருே் பாவகணகயக் கடட்ுப்படுத்துதல், 

வாகனே் ேற்றுே் வீதி சட்டங்ககே முகறயாக ஒழுங்கு முகறப்படுத்துதல், சுற்றுலா 

கபாலிஸ் ளசகவகய  பலப்படுத்துதல்  அளத ளபான்று  ககாே்கேயடித்தல்  குற்றச ்

கசயல்கே் ஆகியவற்கறத் தவிரப்்பதற்காக விளசட பயிற்சிகய வழங்குதல்,ளதகவயான 

வசதிககே ஏற்பாடு கசய்வதற்குே் திட்டமிடப்படட்ுே்ேது.  அளத ளபான்று கபாலிஸ் 

ளராந்து நடவடிக்ககககே  விகரவுபடுத்தி ேக்கே் பாதுகாப்பிற்கு  வி11ளசட கபாலிஸ் 

வாகனங்ககேப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்கோழிகின்ளறன்.  கபாது ேக்கே் 

பாதுகாப்புக்காக அகடயாேங் காணப்பட்ட பல்ளவறு நிகழ்சச்ித்திட்டங்களுக்காக ரூபா 

2,500 மில்லியன் ளேலதிக ஒதுக்கீட்டிகன  வழங்குவதற்கு முன்கோழிகிளறன்.  

 

சதொழில்நுட்ே உட்கட்டரமே்பு 
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அரசாங்க கபாறிமுகறகே், சந்கத கட்டகேப்புகே் ேற்றுே் கசயல்முகறகே், 

விகனத்திறன்மிக்க ேற்றுே் ேக்ககே கேயோகக் ககாண்ட ளசகவ வழங்கல் ேற்றுே் 

அறிவு பரிோற்றே் ஆகியவற்கற எேிதாக்குவதற்கான ஒரு கருவியாக தகவல் 

கதாழில்நுட்பத்கதப் பயன்படுத்தி டிஜிட்டல் நிரவ்ாகத்கத ளேே்படுத்துவதற்கு 

அதிளேதகு சனாதிபதி அவரக்ே் விளசட கவனத்கதச ் கசலுத்தியுே்ோர.் சரவ்ளதச ஈ-

வரத்்தகே் ேற்றுே் ஈ-கட்டண முகற ேற்றுே் அதிளவக தரவு பரிோற்ற முகற ேற்றுே் 

கதாடரப்ுகடய நடோடுே் வகலயகேப்பு முகறககே நிறுவுவதற்கு நாங்கே் 

உதவுளவாே். 

 

தரவு பாதுகாப்பு, இகணயப் பாதுகாப்பு ேற்றுே் புலகேச ் கசாத்து உரிகேகே் 

கதாடரப்ாக புதிய சட்டங்கே் ேற்றுே் நிறுவன கட்டகேப்புககே தாபிப்பது 

அவசியோனதாகுே். இதன் ளநாக்கே் ஏற்றுேதிக்கான கதாழில்நுட்பத் துகறயின் 

பங்கேிப்கப ளேே்படுத்துவதற்குே், ளதசிய கபாருோதாரத்தின் அறிவு ேற்றுே் 

கதாழில்துகற ளசகவகளுக்கான பங்கேிப்கப ளேே்படுத்துவதற்குே், 

கதாழில்முயற்சியாேர ் அபிவிருத்தி, கதாழில்நுட்ப உட்கட்டகேப்பு ேற்றுே் 

கதாடரப்ுகடய ளசகவககே விரிவுபடுத்துவதன் மூலே் நேது கபாருோதாரத்கத 

கதாழில்நுட்ப அடிப்பகடயிலான கதாழில்முயற்சியாேர ்கபாருோதாரோக ோற்றுவளத 

ஆகுே்.  எனளவ, கதாழில்நுட்பத் துகறகய விரிவுபடுத்துவதற்காக ரூபா 8,000 மில்லியன் 

விளசட ஒதுக்கீடு ஒன்கற நான் முன்கோழிகிளறன். 

 

கிரொமத்துக்கு சதொரலத்சதொடர்பு (Connect Sri Lanka) 

கதாழில்நுட்பத்திகன அடிப்பகடயாகக் ககாண்ட சமுதாயே் ேற்றுே் டிஜிற்றல் மூலே் 

உே்வாங்கப்பட்ட இலங்கககய உருவாக்குே் அரசாங்கத்தின் ககாே்ககக்ளகற்ப “கேட 

சன்னிளவதனய” (கிராேத்துக்கு கதாகலத்கதாடரப்ு) நிகழ்சச்ித்திட்டே் இரத்தினபுரி 

ோவட்டத்தில் 4ஜீ / கபபர ் ப்ளராட்ளபன்ட் கசயற்பரப்பிகன நூறு சதவீதே் 

உறுதிப்படுத்தப்படுே் வககயில் ஆரே்பிக்கப்பட்டுே்ேது. இந்நிகழ்சச்ித்திட்டத்கத நாடு 

முழுவதுே் விரிவுபடுத்துவதற்கு 2021–2022 காலப்பகுதியில் கதாகலத்கதாடரப்ு 

அபிவிருத்தி நிதியத்திலிருந்து ரூபா 15,000 மில்லியன் முதலீடுகசய்யப்படவுே்ேது. 

இதனூடாக நாடு முழுவதிலுமுே்ே கிராே உத்திளயாகத்தர ்பிரிவுகேில் நடோடுே் ேற்றுே் 

நிகலயான ப்ளராட்ளபன்ட் ளசகவகேின் கிகடப்பனவு உறுதிப்படுத்தப்படுவதுடன் 

இகணப்கப வழங்குவதற்காக கதாகலளபசி ளசகவ வழங்குநரக்ளுக்குத் ளதகவயான 

கதாகலத்கதாடரப்ு ளகாபுரங்கே் ேற்றுே் கபபர ் கபாருத்துகே் உே்ேடங்கோன 

உடக்ட்டகேப்பு வசதிககே வழங்குவதற்கு நடவடிக்கக எடுக்கப்படுே்.  

கதாழில்நுட்ப ளசகவகளுக்கான கதாகலளபசி கதாகலத்கதாடரப்ு ளகாபுரங்கே், 

மூலப்கபாருடக்ே், உே்ளுர ் உற்பத்தி ேற்றுே் உகழப்புககே ஈடுபடுத்துவதற்குே் 
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நடவடிக்கக எடுக்கப்படுே் என்பதுடன் இத்கதாடரப்ாடல் வகலயகேப்புக்கே் 

சுற்றாடலுக்கு  குகறந்தேவு பாதிப்பிகன ஏற்படுத்துே் விதத்தில் அகேக்கப்படுே்.  

இந்நிகழ்சச்ித்திட்டத்தின் கீழ் கதாகலத்கதாடரப்ு ளகாபுரங்ககே நிறுவுவதற்காக  

இனங்காணப்பட்ட அரசாங்கக் காணிகே் கதாகலத்கதாடரப்ுகே் ஒழுங்குபடுத்துகக 

ஆகணக்குழுக்கு வழங்கப்படுே்.  அளதளபான்று கதாகலத்கதாடரப்ுகே் 

ஒழுங்குபடுத்துகக ஆகணக்குழுவுே் இலங்கக மின்சார சகபயுே் இகணந்து 

காணப்படுகின்ற வேங்ககே உசச்ேட்டத்தில் பயன்படுத்துே் வககயில் கசயற்படுே். 

அதற்காக 2021.01.01 ஆந் திகதி கதாடக்கே் 5 வருட சலுககக் காலே் வழங்கப்படுே். 

நிரே்ாணே் ேற்றுே் கபாருத்தல் பணிகளுக்கான மூலப் கபாருடக்கேப் கபற்றுக் 

ககாே்வதற்கு உே்ளூரக்் கதாழிலாேரக்ளுக்கு வரிச ் சலுகக வழங்கப்படுே். 

இே்முதலீட்டுக்காக கதாகலத்கதாடரப்ு அபிவிருத்தி அறவீட்டில் 50 சதவீதத்கத 

ஒதுக்கீடுகசய்வதற்கு நான் முன்கோழிகின்ளறன்.  

சதொழில்நுட்ே பூங்கொக்கள்  

கதாழில்நுட்பத்துகற  ஏற்றுேதி மூலே் கவேிநாடட்ு வருோனத்கத அதிகரித்தல் ேற்றுே் 

ளதசிய கபாருோதாரத்தின் அறிவு ேற்றுே் கதாழில்சார ் ளசகவகளுக்கான ளதகவகே் 

விரிவுபடுத்தப்படுத்துே் வககயில் கதாழில்நுட்ப கதாழில்முயற்சி 

கபாருோதாரகோன்கற அடுத்த 2 வருட காலப்பகுதிக்குே் ஏற்படுத்துவதற்கு நான் 

முன்கோழிகின்ளறன். கதாழில்நுட்ப முயற்சிகே் ேற்றுே் அவற்கற கேயோகக் ககாண்ட 

முதலீடுகே் ேற்றுே் அதனுடன் சாரந்்த ளசகவத் கதாழில்களுக்காக 

ளேற்ககாே்ேப்படுகின்ற இே் ோற்றத்தினூடாக இகேஞர ் யுவதிகளுக்கு உயர ்

வருோனத்கத சே்பாதிக்கக் கூடிய கதாழில் வாய்ப்புககே உருவாக்குவதற்காக 

முழுகேயான உடக்ட்டகேப்பு வசதிகளுடன் உடனடியாக ஆரே்பிக்க முடியுோன 5 

கதாழில்நுட்ப பூங்காக்ககே காலி, குருநாகல், அநுராதபுரே், கண்டி ேற்றுே் ேட்டக்கேப்பு 

ஆகிய ோவட்டங்கேில் நிறுவுவதற்குே் முன்கோழிகிளறன். இத்கதாழில்நுட்ப 

பூக்காக்ககே அதிளவகப் பாகத முகறகேயுடனுே் ஏகனய உடக்ட்டகேப்பு 

வசதிகளுடனுே் இகணக்கின்றவாறு அவற்கற சுற்றாடல்ளநய நகரங்கோக அபிவிருத்தி 

கசய்வதற்கு ரூபா 10,000 பில்லியகன ஒதுக்கீடுகசய்வதற்கு முன்கோழிகின்ளறன். 

ோத்தகற, கதனியாய பிரளதசத்தில் 2023 ஆே் ஆண்டிற்கு முன்னர ் துகறமுக ேற்றுே் 

விோனசள்சகவ கதாழில்நுட்ப கபாறியியல் பாடங்ககேப் ளபாதிக்கின்ற புதிய 

பல்ககலக்கழகே் ஒன்றிகனத் தாபிப்பதற்கு அதிளேதகு சனாதிபதி நடவடிக்கக 

எடுத்துே்ோர.் 

சேொதுெ ்சுகொதொரத்தில் முதலீடு 

கபாதுச ் சுகாதாரத்தில் முதலீடானது முன்கனாரு  ளபாதுே் இல்லாதவாறு மிக 

முக்கியோனதாக ோறியுே்ேது. உலக சுகாதார நிறுவனே் அளதளபான்று பல நாடுகே் 
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எதிரவ்ுகூறியவாறு ககாவிட் கதாற்றுக்கு ேத்தியிலுே் ேக்கே் தேது அன்றாட 

நடவடிக்கககேில் ஈடுபடுவர ்என்பது இன்று யதாரத்்தோகியுே்ேது.  

உலகில் இன்று 50 மில்லியனுக்கு அதிகோன ககாவிட் கதாற்றாேரக்ே் 

காணப்படுவதுடன் ேரணங்கேின் எண்ணிக்கக 10  இலடச்த்திகனத் தாண்டுயுே்ேது. 

பல்ளவறு நாடுகேில் இரண்டாவது, மூன்றாவது கட்டத்திகன இந்ளநாய் அகடந்துே்ேது 

என்பதுடன் அங்கு முதற் கட்டத்திகன விட விகரவாக ளநாய் பரவுே் ஆபத்து 

காணப்படுகின்றது.  

இந்த யதாரத்்த சூழ்நிகலயில், ேக்கே் கேய சுகாதார ளசகவயிகன வழங்குவதற்கான 

ேனித வேங்களுடன் கூடிய தாய்ளசய் சிகிசக்ச நிகலயங்கே், ேருந்தகங்கே் ேற்றுே் 

முதிளயார ் ளசகவ நிகலயங்கே், ஆய்வுகூட ளசகவகே் கவத்தியசாகல ஆராய்சச்ி 

நிறுவகங்கே் என்பவற்கற விரிவுபடுத்துவதற்கு ரூபா 10,000 மில்லியகன ளேலதிகோக 

ஒதுக்கீடு கசய்வதற்கு நான் முன்கோழிகின்ளறன். ககாவிட் உே்ேடங்கோன கதாற்று 

ளநாய்கேினால் பாதிக்கப்படட்ு தற்காலிகோக வாழ்வாதாரங்ககே இழந்தவரக்ளுக்கு 

உதவ புதிய காப்புறுதித் திட்டகோன்றிகன உருவாக்குவதற்குே் நான் 

முன்கோழிகின்ளறன்.  

உத்ளதச காப்புறுதி நிதியத்திற்காக 50 இற்குே் ளேற்பட்ட ஊழியரக்கேக் ககாண்ட 

வியாபாரங்கே் ேற்றுே் கதாழிற்சாகலகேிடமிருந்து அவற்றின் புரே்வில் 0.25 

சதவீதத்திகன பங்கேிப்பாகப் கபறுவதற்கு நான் முன்கோழிகின்ளறன். அகனத்து அரச 

ஊழியரக்ளுக்குே் அக்ரஹார  காப்புறுதி திட்டத்திற்கு சோந்தரோக அரசாங்கத்தின் 

உதவியுடன் ககாவிட் காப்புறுதித் திட்டகோன்றிகனச ் கசயற்படுத்துவதற்குே் நான் 

முன்கோழிகின்ளறன்.  

மரு ்து உற்ேத்தி  

எேது நாட்டின் இலவச சுகாதார ளசகவக்காக ேருந்து இறக்குேதிக்காக ோத்திரே் சுோர ் 

ஐ.அ.கடா 550 மில்லியன் கதாகக வருடாந்தே் கசலவாகின்றது. அத்தியவசிய ேருந்து 

உற்பத்தியிகன விரிவுபடுத்துவதற்காக அரச ேருந்தாக்க கூடட்ுத்தாபனத்தின் 

உற்பத்திக் ககாே்ேேகவ அதிகரிப்பதற்கு வங்கி ேற்றுே் நிதி வசதிககே திகறளசரி 

பிகணயின் அடிப்கடயில் வழங்குவதற்கு முன்கோழிகிளறன். அளதளபான்று உே்நாடட்ு, 

கவேிநாடட்ு தனியார ் முதலீட்டாேரக்ளுக்கு நவீன முதலீட்டு வலயகோன்கற  உபாய 

முதலீட்டுச ்சட்டத்தின் கீழ்  ஆரே்பிப்பதற்கு முன்கோழிகிளறன்.  

குழ ்ரதகளினதும் கர்ே்பிணித் தொய்மொரக்ளினதும் பேொெொக்ரக விருத்தி செய்தல். 

எேது நாட்டில் பிே்கேகளுக்குே் கரப்்பிணித் தாய்ோரக்ளுக்குே்  நிகறவான ளபாசாக்கு 

உணவாக வழங்கப்படுகின்ற திரிளபாசாகவ தயாரிப்பதற்கு ளசாேே், ளசாயா,  பயறு 

ளபான்ற தானிய வகககே் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ளபாதிலுே் அந்தத் தானிய உற்பத்தி 

ளபாதுோன அேவில் கிகடக்காததன் காரணோக ளதகவயான பிே்கேகே் ேற்றுே் 
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தாய்ோரக்ேில்  அகரவாசிக்குே் குகறவானவரக்ளுக்கு திரிப்ளபாசா 

விநிளயாகிக்கப்படுகின்றது.  அதனால் அந்த மூலப்கபாருடக்கே  விவசாயிகேிடமிருந்து 

ககாே்வனவு கசய்து கேஞ்சியப்படுத்தி கவப்பதற்குே் திரிளபாசா உற்பத்திகய 

அதிகரிப்பதற்குே் ரூபா 1500 மில்லியன் ளேலதிகோக  ஒதுக்கீடு கசய்யப்படுே். கபருே் 

ளபாகத்தில்  தானிய விகேசச்கல கபறுவளதாடு ஆரே்பிக்கப்படவுே்ே  இந்த 

ளவகலத்திட்டத்துடன் பிே்கேகளுக்குே் கரப்்பிணித் தாய்ோரக்ளுக்குே் கதாடரச்ச்ியாக 

உரிய திரிளபாசா உணகவ கதாடரச்ச்ியாக வழங்குவதற்கு ோரச் ் ோதத்திலிருந்து 

ஆரே்பிக்கப்படுே். 

சதொரலக் கல்வி 

ஈ - தக்ஷலா கற்றல் முகறகேயிகன இற்கறப்படுத்துவதற்குே் ோகாண தகவல் 

கதாழில்நுட்ப கல்வி நிகலயங்ககே வலுப்படுத்துவதற்குே்  பாடசாகலகளுக்கு  

இகணயத்தே வசதிககே வழங்குவதகன  விரிவாக்க ளவண்டிய அவசியே் 

காணப்படுகின்றது. எனளவ, கற்றல் முகறககே பாடசாகலகேில் உரியமுகறயில் 

தாபிக்கப்பட ளவண்டியுே்ேது.  

ஆசிரியர ் பற்றாக்குகற நிலவுகின்ற பாடசாகல ோணவரக்ே் எதிரள்நாக்குகின்ற 

சிரேங்ககேக் குகறத்தல் ேற்றுே் ககாவிட் கதாற்று ளநாய் பரவல் காலத்தில் 

பாடசாகலக் கல்வியிகனத் கதாடரந்்து முன்கனடுப்பதற்கு சிரேங்ககே எதிரள்நாக்குே் 

பாடசாகலகளுக்கு கதாகலக்காட்சிககே வழங்குவதன் மூலே் “குரு ககதர” கல்வி 

அகல வரிகசயினால் அகனத்து ோணவரக்கேயுே் பயனகடயசக்சய்ய முடியுே்.  

இந்ளநாக்கத்திற்காக ரூபா 4000 மில்லியகன ஒதுக்கீடு கசய்வதற்கு நான் 

முன்கோழிகின்ளறன். கல்வி ேறுசீரகேப்பின் கீழ் சேகாலத் ளதகவக்ளகற்ப 

பாடத்திட்டத்திகன விரிவுபடுத்துவதற்குே் ஆசிரியர ் கல்வி ேற்றுே் பயிற்சி, பரீடக்ச 

நகடமுகறகே் ேற்றுே் சகல கல்வி நிறுவனங்ககேயுே் ளதசிய கல்விக் 

ககாே்ககயினூடாக ஒழுங்கு முகறப்படுத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுே்ேது.   

சதொழிற் கல்விக்கொன வொய்ே்புகள்  

பல்ககலக்கழகக் கல்விக்கான வாய்ப்புககே விரிவுபடுத்துே் அளதளவகே

இகேஞரக்கே கவருே் வககயிலான கதாழிற் கல்விக்கான வாய்ப்புககே 

அதிகரிப்பதுே் ளதசிய முக்கியத்துவே் வாய்ந்த விடயகோன்றாகுே். தற்ளபாது 

காணப்படுே் கதாழிற்கல்வி பயிற்சி நிறுவனங்கே் கதாடரப்ான ேதிப்பீடுககே 

ளேற்ககாே்ேல், கபாருத்தோன நிறுவகங்ககே நவீன ேயப்படுத்தல் “One TVET” 

எண்ணக்கருவின் கீழ் காணப்படுே் கதாழில்நுட்பக் கல்லூரிககே பட்டப் படிப்புச ்

சான்றிதழ் வழங்குே் நிறுவனங்கோக  ோற்றுதல் ேற்றுே் புதிய கதாழில்நுட்ப  

பல்ககலக்கழகங்கேின் நாடு முழுவதுோன வகலயகேப்கப  வலுப்படுத்தல் என்பன 

எேது ளதசிய முக்கியத்துவே் வாய்ந்த விடயங்கேில் உே்ேனவாகுே். அளதளபான்று 

கதாழில்நுட்ப அறிவு ேற்றுே் ககத்கதாழில் கதாழில்நுட்ப  திறன்கே், ஏகனய கோழிகே் 
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ேற்றுே் தகவல் கதாழில்நுட்ப  ஆற்றல்களுடன் கூடிய ோணவரக்கே உருவாக்குவதற்கு 

முக்கியத்துவே் வழங்கப்படுவதுடன் கதாழில் முயற்சியாண்கேயுடன் கதாழிற் 

கல்வியிகன ஒருங்கிகணப்பதற்குே் நடவடிக்கக எடுக்கப்படுே். அரசாங்கத்தினால் 

நடாத்தப்படுகின்ற கதாழிற்பயிற்சி கல்வி நிறுவகங்களுக்கு வருடாந்தே் 

அனுேதிக்கப்படுே்  ோணவரக்ேின் எண்ணிக்ககயிகன 100,000 இலிருந்து 200,000 ஆக 

அதிகரிப்பதற்குே் தனியார ் துகறயின் ககாே்ேேவிகன 50,000  ோணவரக்ோக 

ஊக்குவிப்பதற்குே் நடவடிக்கக எடுக்கப்படுே். ோணவரக்ேின் கசயலாற்றுகக, 

ஆசிரியர ் பயிற்சி, கதாழில்நுட்ப உபகரணங்கே், கட்டிட பராேரிப்பு ேற்றுே் நவீன 

ேயப்படுத்தல் ஆகியவற்கற ேதிப்பீடு கசய்து அவற்றின் கசயலாற்றுககயிகன 

அடிப்கடயாகக் ககாண்டு ஆசிரியரக்ே் ேற்றுே் நிறுவன ஊழியரக்ளுக்கு 

ககாடுப்பனவுககே வழங்குவதற்காக ரூபா 3,000 மில்லியகன ஒதுக்கீடு கசய்ய நான் 

முன்கோழிகின்ளறன். 

தாதி ேற்றுே்  பராேரிப்புச ் ளசகவ கதாழில் கல்விகய விரிவுபடுத்துவதற்காக தாதியர ் 

பாடசாகலகய பட்டப்படிப்பு வழங்குகின்ற கல்வி நிறுவனோக தரே் உயரத்்துவதற்கு 

நான் முன்கோழிகிளறன்.  

கதாழிற்கல்வியிகனத் கதரிவு கசய்து தேது பாடகநறியிகன கவற்றிகரோகப் பூரத்்தி  

கசய்யுே் ோணவரக்ளுக்கு, கசாந்த கதாழில் முயற்சிககே ஆரே்பிப்பதற்கான 

மூலதனோக 4 சதவீத வட்டி வீதத்தில்   500,000 ரூபாவிகனக் கடனாக வழங்குவதற்கு 

நான் முன்கோழிகின்ளறன். கடன் ேற்றுே் வட்டியிகனச ் கசலுத்துவதற்கு ஒரு வருட 

சலுககக் காலே் வழங்கப்படுவதுடன் கடகன மீேச ் கசலுத்துவதற்கு 4 வருடங்கே் 

ளேலதிகோக வழங்கப்படுே். இதற்கு ளேலதிகோக  இத்கதாழில்  முயற்சியாேரக்ே் 

குகறந்த கட்டணோன ரூபா 12,000 இகன வட்டியுடன் தவகணக் ககாடுப்பனவாக 

கசலுத்துவதற்கான வாய்ப்பிகனப் கபறுவர.் குறித்த நிதி உதவி  அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

வியாபாரங்கேில் முதலீடு கசய்யப்பட்டகேகய உறுதிப்படுத்துே்  வககயில் 

பின்னூட்டல் ேற்றுே் விரிவாக்கல் ளசகவகளுக்காக 0.25 சதவீதே் வருடாந்த 

அரப்்பணிப்புக் கட்டணோக அறவிடப்படுே். இந்த கதாழில் முயற்சிகளுக்கு 5 

வருடங்களுக்கு  வரி விடுவிப்பிகன வழங்குவதற்கு நான் முன்கோழிகின்ளறன். 

வங்கிகே் ேற்றுே் நிதி நிறுவனங்கேினால் வழங்கப்பட்ட அத்தககய ஆரே்ப மூலதனே்  

ேற்றுே் நிதிச ் கசலவுககே வரிக் கணிப்பீட்டின் ளபாது கழிப்பனவுச ் கசலவினோகக் 

கருதுவதற்கு நான் முன்கோழிகின்ளறன்.  

“One TVET” எண்ணக்கருவின் கீழ் தர நிரண்யே் கசய்யப்படுே் தனியார ் துகற 

நிறுவனங்கேின் பங்கேிப்பிகன ோணவர ்அனுேதியிகன 50,000 இனால் அதிகரிப்பதன் 

மூலே் ஊக்குவிப்பதற்கு குறித்த நிறுவனங்கே் தேது ோணவர ் அனுேதியிகன 

இரட்டிப்பாக அதிகரிக்குோயின் அவற்றினது வருோனத்திற்கு ஐந்து வருடங்களுக்கு வரி 

விடுமுகற வழங்குவதற்கு நான் முன்கோழிகின்ளறன். அளதளபான்று, சுற்றுலா, 
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சுகாதாரே், நிரே்ாணே், விவசாயே் ேற்றுே் விலங்கு ளவோண்கே ளபான்ற துகறகேில் 

விளசட நிபுணத்துவே் ககாண்ட இகேஞரக்ளுக்கு கவேிநாட்டு ளவகலவாய்ப்பு 

பணியகத்தின் மூலே் கவேிநாடட்ுத் கதாழில் வாய்ப்பிகன வழங்குவதற்கு நான் 

முன்கோழிகின்ளறன்.  

ேல்கரலக்கழக வெதிகரள விரிவுேடுத்தல்  

 ளதசிய பல்ககலக்கழகங்கேில் ேருத்துவ, கபாறியியல், கதாழில்நுட்ப, சட்ட, வரத்்தக 

ேற்றுே் வியாபார முகாகேத்துவே் ளபான்ற பாடங்களுக்கான வாய்ப்புககே 

விரிவுபடுத்துவதற்கு ளதகவயான நிதி ஏற்பாடுகே் கசய்யப்படட்ுே்ேன. 

இதற்கிகணயாக  கதாழில் வாய்ப்புககே விகரவாகப் கபற்றுக்ககாே்ே முடியுோன  

விளசட பாடங்ககே  இலக்காகக் ககாண்ட வதிவிடேல்லாத  நகர பல் 

ககலக்ககழகங்ககே ோவட்டத்திற்கு ஒன்று என்ற அடிப்கடயில் தாபிப்பதற்கு 

முன்கோழிகிளறன். இதன்  ஆரே்போக களுத்துகற , அே்பாகற ,  புத்தேே், நுவகரலியா 

ோவட்டங்கேில் தற்ளபாது காணப்படுகின்ற கதாழிற் கல்வி அல்லது ஏகனய அரச 

நிறுவனங்களுக்குச ் கசாந்தோன கட்டிடங்கேில் உடக்ட்டகேப்பு வசதிககே 

நிரே்ாணிப்பதற்கு முன்கோழிகின்ளறன்.  இதற்கான விளசட ஏற்பாடு ரூபா 1000 

மில்லியன்ககே ஒதுக்கீடு கசய்வதற்கு முன் கோழிகிளறன்.  

விரளயொடட்ு 

கிராமிய ேட்டத்திலுே் ளபான்று ளதசிய ேட்டத்திலுே் பாடசாகல ோணவரக்ேினதுே் 

இகேஞர ் யுவதிகேினதுே் பங்குபற்றுதலிகன விரிவுபடுத்துவதன் மூலே் சமூக விளராத 

கசயற்பாடுகேிலிருந்து  அவரக்கேத் தடுத்து கல்வி நடவடிக்கககளுக்கு ளேலதிகோக 

அடிப்பகட புறக்கிருதி  கசயற்பாடுகே் என்ற வககயில் விகேயாடட்ு அபிவிருத்திகய 

ளதசிய முதலீடாக அரசாங்கே் கருதுகிறது. விகேயாடட்ு பாடசாகல ளபான்று கலாசார 

நிகலயங்களுடன் இகணந்த  இகேஞர ்  ேக்கே் சமூக நிகலயங்கே் மூலே்  

இகேஞரக்ேின்  கவரச்ச்ிகரோன விகேயாடக்ட புறக்கிருதி   கசயற்பாடுகளுடன் 

இகணப்பதற்கு கசயற்ககயான ஓடு தடங்ககேக்  ககாண்ட 10 விகேயாடட்ு  

பாடசாகலகே் ளேே்படுத்தப்படுே். 2032  ஒலிே்பிக் விகேயாடட்ுத் கதாகுதிகயான்கற 

நிரே்ாணிப்பதற்குே் ளதசிய ேற்றுே்  சரவ்ளதச விகேயாடட்ுக்கு கபண்கேின் 

பங்கேிப்கப விரிவுபடுத்துவதற்குே் 2025 ஆே் ஆண்டேவில்  ஐ.அ.கடாலர ் 1000 மில்லியன் 

கபறுேதிகயக் ககாண்ட விகேயாடட்ுப் கபாருோதாரத்கத நிரே்ாணிக்குே் 2021 – 2024 

நடுத்தரகால முதலீட்டின்  ஆரே்ப முதலீடாக ரூபா 200 மில்லியன் ளேலதிக ஒதுக்கீடு 

கசய்வதற்கு  நான்  முன்கோழிகிளறன்.  குருநாகல், யாழ்ப்பாணே், கராரின்டன், 

ளபாகே்பர  ேற்றுே் பியகே விகேயாடட்ு  அரங்கேில் கசயற்ககயான ஓடு தேத்கத 

நிரே்ாணிபதற்குே் சரவ்ளதச கிரிக்ககட்  விகேயாடட்ுப்  ளபாட்டிக்காக தகவல் கதாழில் 

நுட்பே் ேற்றுே்  நவீன கதாழில்நுட்ப  வசதிககேக்  ககாண்ட  நவீன விகேயாடட்ு  
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நகரகோன்கற சூரியகவவ பிரளதசத்தில் நிரே்ாணிப்பதுே் இந்த ளவகலத்திட்டத்தில் 

உே்ேடங்குகின்றன. 

 ரடே் ேயிற்சித் தடங்களும் சேொது வெதிகளும்  

உயிரியல் பல்வககத் தன்கே ககாண்ட பிரளதசங்ககே அடிப்பகடயாகக் ககாண்டு 

சூழல் நட்பு, சமுதாய ளதகவப்பாடுகே் ேற்றுே் ஆளராக்கியோன  கவேியரங்க 

கபாழுதுளபாக்கு சூழலிகன உருவாக்குதவதுடன் நகர நகட பாகதகே் ேற்றுே் 

அதனுடன் இகணந்த நகர வசதிளயற்பாடுககே  அபிவிருத்தி கசய்வதன் மூலே் நாடு 

முழுவதிலுமுே்ே ோநகர ேற்றுே் நகர சகப எல்கலக்குே் நகர சூழலில் 25 சதவீத 

அபிவிருத்திக்காக நகர அபிவிருத்தி அதிகார சகபக்கு ரூபா 2,000 மில்லியகன ஒதுக்கீடு 

கசய்வதற்கு நான் முன்கோழிகின்ளறன். 

சுற்றுலொத் துரற 

உயிரத்்த ஞாயிறு தாக்குதலின் மூலே் வீழ்சச்ியகடந்த  சுற்றுலா கதாழில் மீண்டுே்  தகல 

தூக்குவதற்கு முன்னர ் ககாவிட்  உலகோவிய கதாற்று ளநாய் நிகலகேயில் 

பின்னகடவுக்கு உே்ோகியிருக்கின்றது.   பாராட்டக் கூடிய விதத்தில்  பல் வககப் 

படுத்தப்படட்ுே்ே எேது நாட்டின் சுற்றுலா ககத்கதாழில் ேற்றுே்   உே்ோசப்  

பயணிகேின் ேனகதக் கவருே்   இடங்ககே   இந்த சந்தரப்்பத்தில் பாதுகாத்து சாதார 

நிகலயில் ளேே்படுத்துவதற்கு நாே் முகறகேகயான்கற தயாரிக்க ளவண்டியுே்ேது. 

அதற்காக சிறுதுகாலே் கசன்றளபாதிலுே்  சுற்றுலா ககத்கதாழில் ஐ.அ.கடாலர ்   10 

மில்லியகன விஞ்சுகின்ற  துகறயாக விருத்தி கசய்வதற்கு  பல வாய்ப்புக்கே்  உே்ேன. 

எேது நாட்டவரக்ே் கவேிநாடட்ு சுற்றுலாவுக்காக  கசலவழித்துே்ே ஐ.அ.கடா. 1500 

மில்லியனுக்குக் கிட்டிய அந்நியச ் கசலாவணிகய உே்நாட்டு சுற்றுலா நடவடிக்ககயுே் 

சுகாதாரப் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகேின் கீழ் விருத்தி கசய்வதன் மூலே்  சுற்றுலாக் 

ககத்கதாழிலிகன குறுகிய காலத்தில் ஓரேவிற்கு விருத்தி கசய்ய முடியுே். அதனால் 

இலங்கக ேத்திய வங்கியின் மீே் நிதியிடல் வசதியின் கீழ்  வழங்கப்படுகின்ற கடன் 

வசதியின் கீழ் வழங்கப்படுகின்ற  நிவாரணே் ேற்றுே் கடன் அறவீடக்ட 2021 கசப்கரப்பர ் 

30 ஆந் திகதி வகர நீடிப்பதற்கு முன்கோழிகிளறன்.  அதற்காக நூற்றுக்கு 50 வீத  

திகறளசரி பிகணகய கதாடரப்ுகடய  வங்கிகளுக்கு வழங்குவதற்கு 

முன்கோழிகின்ளறன்.  சுற்றுலா கதாழிற்றுகற நடவடிக்கககேில்  உே்ளுராடச்ி 

நிறுவனங்கேினால்  அறவிடுகின்ற  வரி ேற்றுே் கட்டணங்ககே இலகுபடுத்தி  

அதிகபட்சத் கதாககக்கு உட்படுத்தி ளதகவயான திருத்தங்ககேச ் கசய்வதற்குே் 

முன்கோழிகிளறன். 

சதொல்சேொருள் மற்றும் கலொெொர மரபுரிரமகள் 

கதால்கபாருே் ேரபுரிகேககேயுே் கலாசார ரீதியான பரே்பகரகயயுே் 

பாதுகாப்பதற்காககதாடரப்ுகடய நிறுவனங்களுடன் சனாதிபதி கசயலணி 
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ஒன்றிகணந்து கதால்கபாருே் ேரபுரிகேகேின் முகாகேத்துவத்திற்குத் ளதகவயான 

வலுவான சட்ட வகரசட்டககோன்கற தயாரிப்பதற்கு  முன்னுரிகே வழங்கியுே்ேது. 

கதால்கபாருே் ேற்றுே் கலாசார நிகலயத்தின் புனர ் நிரே்ாண நடவடிக்கககளுக்குே் 

வரவு கசலவுத் திட்டத்தின் மூலே்  ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டுே்ே ஒதுக்கீடுகளுக்கு 

ளேலதிகோக கஷ்டப்பிரளதசங்கேில் அகேந்துே்ே விகாகரகளுக்குத் ளதகவயான 

அடிப் கட உடக்ட்டகேப்பு வசதிககே ளேே்படுத்துவதற்கு  ரூபா 50 மில்லியன் 

ளேலதிகோக ஒதுக்கீடு கசய்யப்படட்ுே்ேது. 

சவளி ொடட்ு பவரலவொய்ே்பு 

எேது நாட்டில்  ஏறக்குகறய 1.5 மில்லியன் ளபர ் கவேிநாடட்ு ளவகலவாய்ப்பில் 

ஈடுபடட்ுே்ேனர ் அவரக்ேில் கபருே்பாலானவரக்ே் குகறந்த வருோனமுகடய கிராமிய 

பிரளதசங்ககேச ் ளசரந்்த கபண்கோவர.்  2010 இலிருந்து  2014 வகர, கிராமியப் 

பிரளதசங்கேில் குகற வருோனே் கபறுநரக்கே உயர ் வருோனே் கபறுநரக்ோக 

ோற்றுவதற்கான வழிமுகறயாக கவேிநாடட்ு ளவகல வாய்ப்புககேப் கபற்றுக் 

ககாே்வதற்கு மிகவுே் திறன்மிக்க பணியாேரக்ளுக்கு நான் வசதி ஏற்பாடுககே 

கசய்துே்ளோே். அவரக்ேது சே்பாத்தியத்திகன ஐ.அ.கடா. 4 பில்லியனிலிருந்து ஐ.அ.கடா 

7 பில்லியனாக அதிகரிப்பதற்கு எேக்கு முடியுோகவிருந்த்து. 2015 இலிருந்து 2019 வகர 

கவேிநாடட்ு ளவகலவாய்ப்பு சே்பாத்தியே் ஐ.அ.கடா.  6.5 பில்லியனுக்குக் குகறவாக 

வீழ்சச்ியகடந்தது. 

ககௌரவ சபாநாயகர ்அவரக்ளே, 

இந் நிகலகேயிகன ோற்றி அகேப்பதற்காக திறன் மிக்க, பயிற்சி கபற்ற  

ஊழியரக்கே கவேிநாடட்ு ளவகலவாய்ப்புகளுக்கு அனுப்புவதற்குே் கதாழிற் 

சந்கதயிகன   பல்வககப்படுத்துவதற்குே் கதாழிற்பயிற்சி  நிறுவனங்கே், கவேிநாட்டு 

ளவகலவாய்ப்பு  பணியகே் என்பவற்கற கவ ேிநாட்டு ளவகல வாய்ப்பு பணியகத்துடன்  

ஒன்றிகணத்து நிகழ்சச்ிகளுக்கு ஈடுபடுத்தப்படுே்.கவ ேிநாடட்ு ளவகலவாய்ப்புகேில் 

ஈடுபடட்ுே்ேவரக்ளுக்கு பங்கேிப்பு ஓய்வூதிய திட்டகோன்கற அறிமுகப்படுத்துவதற்கு 

2013 இல் என்னால் முன்கவத்த ளயாசகனகளுே் நகடமுகறப்படுத்தப்படுே். கவ 

ேிநாடட்ு  ளவகல வாய்ப்புகேில் ஈடுபடட்ுே்ேவரக்ே் இலங்ககயிலுே்ே  வங்கிகளுக்கு 

அனுப்புகின்ற அந்நியச ்கசலாவணி சதாரண கசலாவணி வீதாசாரத்திலுே்  பாரக்்க ஒரு 

கடாலருக்கு  2 ரூபா வீதே்  கசலுத்துவதற்குே் முன்கோழிகிளறன்.  

ககாவிட ் கதாற்று ளநாய்க்கு  முகங்ககாடுத்து இலங்ககக்கு வருவதற்கு 

எதிரப்ாரத்்திருக்குே் 126 நாடுகேில் கதாழில்புரிகின்ற  சுோர ்45,000 ளபகர இலங்ககக்கு  

ககாண்டுவருவதற்கு  நடவடிக்கக எடுக்கப்படட்ுே்ேது. நாட்டில்  நிலவுே் சுகாதார 

வசதிகளுக்ளகற்ப  வருகக தர   எதிரப்ாரத்்திருப்பவரக்ளுக்கு  சிறந்த வசதி  

வழங்கப்படுே். 
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விவெொயம் 

எதிரவ்ருே் 2020 – 2021 கபருே் ளபாகத்திற்கு இயற்ககயின் அருடக்காகடயாக தற்கபாழுது 

நாடு பூராகவுே் பருவப்கபயரச்ச்ி ேகழ  கிகடத்துவருகின்றது. கபருே்ளபாகே் என்பது 

எேது விவசாயக் கலாசாரத்தில் ஒவ்கவாரு அங்குல நிலத்திலுே் பயிர ் கசய்கின்ற 

பிரதான உற்பத்திக் காலத்திகனக் குறிக்கின்றது. “பத்த புலத்தின் சரு ரடக்”  என எேது 

மூதாகதயரக்ே் இந்த நாட்கட  அகழத்தது  உணவுப் பாதுகாப்பு குறித்தாகுே். இயற்கக 

எேக்கு கருகண காடட்ுே் 20ளபாது எேது நாட்டின் கபாருோதார வேரச்ச்ி சாதாரணோக 

நூற்றுக்கு  5 சதவீதத்கத  தாண்டுகின்றது. இந்த ஆசிரவ்ாதே் அரிசி,ளசாேே், ேரக்கறி, 

பழவகக ஆகியவற்றின் விகல அதிகரிப்புக்கு இடேேிக்கப்படோட்டாது. அவ்வாறான 

விவசாய உற்பத்திகளுக்கு ளேலதிகோக மின்சாரே்,  நீரப்்பாசனே்,  குடி நீர,் 

வனசீவராசிகே் ேற்றுே்  வனவேே் என்பன எேது ளதசிய உற்பத்தி பங்கேிக்கின்றன.  

எனளவ, இந்தப் பண வீக்கத்திகன முகாகே கசய்வதுே் ஆசிரவ்ாதோகுே்.  எேக்குக்  

கிகடக்குே் ஒவ்கவாரு நீரத்் துேியுே் நாே் கபறுேதி ளசரக்்க ளவண்டியது  இயற்கக ஆசிர ்

வாதத்தினாலாகுே். 

அரிசி,ளசாேே்,  குரக்கன்,  எே்ளு,  உழுந்து ளபான்ற  தானியங்களுக்கான உத்தரவாத 

விகல மூலே் விவசாயிகேிகன வலுவூட்டுவதற்கு நாே் சான்றேிக்கின்ளறாே்.  ேரக்கறி,  

பழங்கல், ளதங்காய் உட்பட பயிரச் ்கசய்ககக்குே் இந்த ஆசிரவ்ாதமுண்டு.  எனளவ,  சகல 

ோவட்டங்களுக்குே் ோவட்டச ்கசயலாேரக்ே் ேற்றுே் உரச ்கசயலகே் உர வழங்கலிகன 

உறுதிப்படுத்துவதற்கு கபாறுப்புகடயவரக்ோவர.்  எனளவ, அவற்றுக்கான உரத்திகன 

இலவசோக வழங்குவதற்குே்  ஏகனய பயிரக்ளுக்கான 50  கிளலா உரத்திகன 1,500 ரூபா 

சலுகக விகலயில்  வழங்குதல் உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றது.  அத்ளதாடு  ளசதனப் பசகே 

பாவகணயிகன அதிகரிப்பதன் மூலே் அதிக தரத்திலான கலப்பு  உரப்பயன்பாட்டிகன 

வலுப்படுத்துவதற்கு ளசதனப் பயிரச்க்சய்கக வலயே் அபிவிருத்தி கசய்யப்படுே். 

கநற்கசய்கக பண்ண முடியுோன  வயல் ேற்றுே்ளேடட்ு நில  காணிகே் எவ்வித 

பயன்பாடுமின்றி  காணப்படுகின்றது. பயிரச்க்சய்ய முடியுோன ஒவ்கவாரு நிலமுே் 

ஏதாவகதாரு பயிரச் ் கசய்ககக்கு உட்படுத்தப்பட ளவண்டிய ளதசிய முக்கியத்துவே் 

வாய்ந்ததாகுே். வயல் ேற்றுே் நில உரிகேயாேரக்ே்  அகனவருே்  எதிரவ்ருே் கபருே் 

ளபாகத்தில் துரித பயிரச்க்சய்ககயில்  ஈடுபடுோறு  நான்  ளகடட்ுக் ககாே்கிளறன். 

கசய்கக பண்ணப்படாதிருக்குே் வயல்கே், ககவிடப்படட்ுே்ே விவசாய நிலங்ககே 

உற்பத்தித் திறன் மிக்க விவசாய நடவடிக்கககளுக்கு  பயன்படுத்துவதற்கு  ோவட்டச ்

கசயலாேரக்ளுக்கு அதிகாரே் அேிக்குே் வககயில் 2000 ஆே்  ஆண்டின்  46 ஆே்  இலக்க  

கேத்கதாழில் அபிவிருத்திச ்சட்டத்திகனத் திருத்துவதற்கு நான் முன்கோழிகின்ளறன். 

விவசாய உற்பத்தி மிகக ஏற்பட்டு அப்கபாருடக்கே கேஞ்சியப்படுத்துவதற்கு கநல் 

சந்கதப்படுத்தல் சகபக்கு ளேலதிகோக ோவட்டச ் கசயலாேரக்ே், கூடட்ுறவு ேற்றுே் 

விவசாய சங்கங்கங்களுே் வலுவூட்டப்படுே். உே்நாட்டில் உற்பத்தி கசய்ய முடியுோன 



 
 

21 
 

அகனத்து விவசாய உற்பத்திகேினதுே்   இறக்குேதியிகன கடட்ுப்படுத்துவதற்கு  

எடுக்கப்படட்ுே்ேககாே்ககத் தீரே்ானத்திகன கதாடரந்்து முன்கனடுப்பதற்கு 

முன்கோழிகின்ளறன். 

பீ கவங்காயே்,  சின்ன கவங்காயே்,  உருகேக்கிழங்கு, மிேகாய் ேற்றுே் கசத்தல் 

மிேகாய் உற்பத்தியிகன அதிகரிப்பதற்கு உத்தரவாத விகலக்கு ளேலதிகோக  விகத, 

உரே் வழங்குதல்,  விரிவாக்கல் ளசகவககே விரிவுபடுத்துவதற்கு வரவு 

கசலவுத்திட்டத்தின் மூலே் ஒதுக்கீடுகே் ளேற்ககாே்ேப்பட்டுே்ேன. 

ேரக்கறி ேற்றுே் பழங்ககே பாதுகாத்து கவப்பதற்கு குேிரூட்டிககேப் கபறுவதற்கு 

தீரக்வ  வசதிகே் ேற்றுே் கடன் வசதிககே விரிவாக்குவதற்குே் ளதகவயான 

ஒதுக்கீடுகே் ளேற்ககாே்ேப்படட்ுே்ேது. 

ேஞ்சே்,  இஞ்சி இறக்குேதி முழுகேயாக  தகட கசய்யப்பட்டுே்ே  அளதளவகே இப் 

பயிரக்ேின் உற்பத்தியிகன அதிகரிப்பதற்கு கதங்கு ேற்றுே் இறப்பர ் ளதாட்டங்கேில் 

ளேலதிக  பயிரக்ோக பயிரிடுவதற்கு  பயிரச்க்சய்கக உதவித் திட்டகோன்று 

முன்கோழியப்படுகின்றது.  

உள் ொடட்ு ேொற்ரகத்சதொழில்  

பால் ோ இறக்குேதிக்காக வருடாந்தே் கசலவிடப்படுே் ஐ.அ.கடா 300 மில்லியனுக்கு 

அதிகோன (ஏறக்குகறய ரூபா  55 பில்லியன்) கவேிநாடட்ுச ் கசலாவணியிகன 

படிப்படியாகக் குகறக்குே் வககயில் உே்நாடட்ு பாற் பண்கணயாேரக்ே் ேற்றுே் 

உற்பத்தியாேரக்ே் மூலே்  திரவப் பாலுக்கான ளகே்வி அதிகரிப்பிகன நிவரத்்தி 

கசய்வதற்கு அரசாங்க ககாே்கக முன்னுரிகே வழங்குகின்றது. இதன் மூலே் கிராமிய 

விவசாயிகளுக்கான ோற்று வருோன வழிககே உருவாக்குே் அளதளவகே 

விவசாயத்துகறயின் அபிவிருத்திக்குே் பங்கேிக்க முடியுே்.  

பாற் பண்கணகேில் பசு ஒன்றிலிருந்து கபறமுடியுோன பாலின் அேவு நாகோன்றுக்கு 

4.5 லீற்றரிலிருந்து 22.4 லீற்றரக்ோகக் காணப்படுவதுடன் இறக்குேதி கசய்யப்படுே் 

பசுக்கேிலிருந்து அவற்றினது இனப் பரே்பகர சிறந்தது என்ற காரணத்தினால் 20 

லீற்றரக்ளுக்கு அதிகோன பாலிகன உற்பத்தி கசய்ய முடியுகேன நிபுணரக்ே் 

கதரிவிக்கின்றனர.் ளேய்சச்ல் நிலங்கே் காணப்படாகே, வறட்சிக் காலங்கேில் நீரப்் 

பற்றாக்குகற ேற்றுே் பயிரச் ் கசய்ககக்கான நிலே் ளபாதியேவின்கே, விலங்குணவு 

ேற்றுே் ளபாசகணப் கபாருட்கேின் வழங்கல், விலங்குணவுடன் ளபாசாக்குணவு கலகவ 

கதாடரப்ான பிரசச்ிகனகே்,   விலங்குப் பண்கணகேில் நவீன ோதிரிகே் 

காணப்படாகே, விலங்குகேின் முகறயற்ற பராேரிப்பு, உணவூட்டல், கன்றீனல்,  

உஷ்ணக் கடட்ுப்பாடு, பாலூட்டல் ேற்றுே் ேலடட்ுத் தன்கே  என்பன பால் உற்பத்தியின் 

அபிவிருத்திக்கு தகடகோகக் காணப்படுகின்றன.  
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எனளவ, ளதசிய கால் நகட  அபிவிருத்திச ் சகபயின் றிதீகே ேற்றுே் ளபாபத்தலாவ 

பண்கணககே கால்நகட  இனப்கபருக்க பண்கணகோக  அபிவிருத்தி கசய்வதுடன் 

இனப்கபருக்கத்திற்குத் ளதகவயான பால் தருே் கால்நகடககே இறக்குேதி கசய்தல், 

அவற்றுக்கான விலங்குணவுககே ளேய்சச்ல் நிலங்கேில் உற்பத்தி கசய்தல், ளசாேே் 

ேற்றுே் ளவறு பயிரக்கே விலங்குணவுக்காக கசய்கக பண்ணல், இனப்கபருக்கத்திகன 

விரிவாக்குதல்,  பாதுகாப்பு ேற்றுே் விரிவாக்கச ் ளசகவகே் என்பவற்றின் மூலே் சிறிய 

ேற்றுே் நடுத்தரேவிலான பாற் பண்கணகேின் அபிவிருத்திக்கு அரசாங்கத்தின் 

பங்கேிப்பு அதிகரிக்கப்படுே். பால் தருே் கால்நகடககே ககாே்வனவு கசய்தல், 

சூழல்ளநய வேரப்்பிடங்ககே  அகேத்தல் ேற்றுே் சிறிய ேற்றுே் நடுத்தர அேவிலான 

பாற் பண்கணயாேரக்ளுக்கு உபகரணங்கே் ககாே்வனவு என்பவற்றுக்காக 

வருடத்திற்கு 7.5 சதவீத வட்டி விகிதத்தில் ரூபா 500,000 வகரயான விளசட கடன் 

வசதிககே வழங்குவதற்கு நான் முன்கோழிகின்ளறன். 

திரவப் பால் நுகரவ்ு ேற்றுே் பாற்கபாருே் உற்பத்திககே அதிகரிப்பதற்கு  உே்நாடட்ு 

பாற் பண்கணயாேரக்ளுடன் இகணந்து புதிய கதாழில்நுட்பத்கதப் பயன்படுத்தி 

உே்நாடட்ு திரவப் பால் ளசகரிப்பில் தயாரிப்புக் கே்பனிகேினால் ளேற்ககாே்ேப்பட்ட  

முதலீட்டிகன 3 வருடத்தில் ேதிப்புக் குகறப்பதகன  அனுேதிப்பதற்கு நான் 

முன்கோழிகின்ளறன். பிராந்தியத்தில் பால்ோ இறக்குேதிக்குப் பதிலாக, பால்ோ 

ஏற்றுேதிச ் கசயன்முகறப்படுத்தலுக்கு இக் கே்பனிகேின் ஐ.அ.கடா 5 மில்லியனுக்கு 

அதிகோன மூலதன முதலீட்டுக்காக கசயல்நுணுக்க அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கே் 

சட்டத்தின் கீழ் 5 வருட கால  சலுகக வழங்குவதற்கு நான் முன்கோழிகின்ளறன்.  

மீன்பிடி சேொருளொதொரம்  

 கிராமிய வருோன மூலங்ககே அதிகரித்தல் ேற்றுே் ளபாஷாக்குணவு 

கிகடப்பனவிகன உறுதிப்படுத்துே் ளநாக்கத்துடன் குேங்கே் ேற்றுே் நன்னீர ்

நீரத்்ளதக்கங்கேில் வருடாந்தே் 50 மில்லியன் மீன் குஞ்சுககே இடுவதன் மூலே் 250,000 

கேற்றிக் கதான் நன்னீர ் மீன் உற்பத்தியிகன அதிகரிப்பதற்கு நான் 

முன்கோழிகின்ளறன். இதற்காக ரூபா 150 மில்லியன் ஒதுக்கீடு கசய்யப்படுே். 

ஏற்றுேதியாேரக்ளுக்கு விோன நிகலய ேற்றுே் சரக்ளகற்றல் வசதிககே 

அதிகரிப்பதுடன் மீனுணவு  கிகடப்பனவிகன அதிகரிப்பதற்கு இகழய வேரப்்பு (Tissue 

Culture) முகறகேயிகன அபிவிருத்தி கசய்வதற்குே் ஏற்றுேதிச ் சந்கதயில் மிகவுே் 

ளகே்வியுகடய மீன் ேற்றுே் நீரியல் உயிரின நாற்றுக்களுக்கான ஏற்றுேதிச ்

கசயன்முகறயிகன இலகுபடுத்துவதற்கு நான் முன்கோழிகின்ளறன்.  இறால், நண்டு 

(Carp), திலாப்பியா (Tilapia) ேற்றுே் ளோதா (Modha) ளபான்ற மீன்ககே உற்பத்தி 

கசய்வதற்குப் கபாருத்தோன ேட்டக்கேப்பு, யாழ்ப்பாணே், புத்தேே் ேற்றுே் ேன்னார ்

ோவட்டங்கேில் சுற்றாடல்  தராதரங்ககேப் ளபணி உடக்ட்டகேப்பு வசதிகளுடன் கூடிய 
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மீன் வேரப்்பு பண்கண வலயங்ககே அபிவிருத்தி கசய்வதற்காக ரூபா 200 மில்லியகன 

ஒதுக்கீடு கசய்வதற்கு நான் முன்கோழிகின்ளறன்.  

இலங்ககயில் கிகடக்கப்கபறாத மீன்  வககககே கருவாடு, ோசி ேற்றுே் ரின் மீன் 

உற்பத்திக்காக இறக்குேதி கசய்வதற்கான கசயன்முகறயிகன இலகுபடுத்தி  

உே்நாடட்ு உற்பத்தியிகன விரிவுபடுத்துவதற்காக இறக்குேதியின்ளபாது 

அறவிடப்படுகின்ற வரி அறவீடு  உயர ் ேட்டத்தில் ளபணப்படுே். நுகரள்வாருக்குே் மீன 

சமூகத்துக்குே் பயனேிக்குே் நிறுவனோக மீன்பிடிக்கூடட்ுத்தாபனத்கத முழுகேயாக 

ேறுசீரகேப்பதற்கு ரூபா 500 மில்லியகன ளேலதிகோக ஒதுக்கீடுகசய்வதற்கு 

முன்கோழிகின்ளறன். 

ஐளராப்பிய தரத்திற்கு குடாகவல்ல, ளபருவல, கதவிநுவர ேற்றுே் காலி பசுகே மீன்பிடி 

துகறமுக வசதிககே ஏற்படுத்தல் பருத்தித்துகற, ஒலுவில், கந்தகர மீன்பிடி துகறமுக 

அபிவிருத்தி, கப்பரகதாட்ட,கதாடந்துவ, ஹிக்கடுவ துகறமுக ேற்றுே் இறங்குதுகற 

அபிவிருத்தி, நவீன படகுகே் ேற்றுே் ஆழ்கடல் மீன்பிடிக்கு ளதகவயான வசதிககே 

ளேே்படுத்துவதற்கு தற்ளபாது ளேற்ககாே்ேப்படட்ுே்ே ஒதுக்கீடுககே 2021 – 2023 

நடுத்தரக்காலத்தில் ளேலுே் அதிகரிப்பதற்கு முன்கோழிகின்ளறன்.   

சேரு ்பதொட்டத்துரற 

ளதயகலச ் கசய்ககக்காக புதிய கதாழில்நுட்ப முகற ேற்றுே்  கால நிகலத் 

தாக்கத்திகனக் குகறக்கின்ற ளசதன பசகே பாவகனயிகன  பிரபல்ஜப்படுத்தல்  

என்பவற்றின்பால் எேது  விளசட  கவனத் திகனத் திருப்பியுே்ளோே். சிறிய இறப்பர ்

ளதாட்டங்கேின் வருோன வழிககே பன்முகப்படுத்தல் ேற்றுே்  இயற்கக இறப்பர ்

கதாடரப்ான ககத்கதாழில்கேின்  மூலே்  அத்துகறயின் வருோனத்திகன அதிகரிக்க 

முடியுோகவிருக்குே். கதன்கு  காணிகேின் உற்பத்தித் திறகன அதிகரிப்பதற்காக அக் 

காணிகேில்  அகழிகே்  ேற்றுே் நீரப்்  பாதுகாப்பு முகறகே்,கசாடட்ு நீரப்்பாசன 

உபாயங்ககேப் ளபான்று பசகேககே இடுவதற்குே் ககவிடப்பட்ட வயல் நிலங்கேில் 

கதன்கன ேற்றுே்  இேநீர ் கசய்ககக்கு முக்கியத்துவே் வழங்கப்படுே்.  உே்நாடட்ு 

கித்துே் ேற்றுே் பகனக் ககத்கதாழிலிகன பல் வககப்படுத்துவதன் மூலே்  குறித்த 

உற்பத்தியிகன ஏ23ற்றுேதிச ் சந்கதகய ளநாக்கி அபிவிருத்தி கசய்வதற்கு 

திட்டமிடப்படட்ுே்ேது. 

கந்தோய்,  பதுகே, கோனராககல பிரளதசங்கேில்  கருே்பு  கசய்ககயாேரக்ளுக்கு  

அதிக வருோனத்திகனப் கபற்றுக் ககாே்ளுே் வககயில் கருே்பு கசய்ககயிகன 

அபிவிருத்தி கசய்வதற்கு  திட்டமிடப்படட்ுே்ேது.  இலங்கக சீனி கே்பனியின் உற்பத்திக் 

ககாே்ேேவிகன 70,000 கே.கதான்கோக அதிகரிப்பதற்கு  சீனி  உற்பத்தி 

கதாழிற்சாகலகே் நவீன ேயப்படுத்தல், எதளனால் ேற்றுே்  அது கதாடரப்ான 

உற்பத்திககே   அதிகரிப்பதற்காக வடிசாகலககே நவீனேயப்படுத்துவதற்குே்  

திட்டமிடப்படட்ுே்ேது   
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இலங்ககயின் உண்கேயான கறுவா (Ceylon True Cinnamon)  ஏற்றுேதி, பயிரச் ் கசய்கக 

ேற்றுே் கசயன்முகறப்படுத்தல்  வலயங்ககே தாபிப்பதகன ளநாக்காகக் ககாண்டு 

கபருந்ளதாட்டக் ககத்கதாழில்   அகேசச்ின்கீழ்  கசயற்படுத்தப்படுே் 

நிகழ்சச்ித்திட்டங்ககே விரிவாக்குவதற்குே்  ஒதுக்கீடுகே் ளேற் ககாே்ேப்படட்ுே்ேன. 

ளதயிகல, கதங்கு, இறப்பர,் கறுவா  ளபான்ற பிரதான கபருந்ளதாட்ட கபாருோதாரத்கத 

புத்துயிரேித்தல் கபருந்ளதாட்டத்துகறயில் பல்வககப் படுத்தப்படுகின்ற  ளவகலத் 

திட்டங்கேில் உே்ேடக்கப்படட்ுே்ேன. பிரளதச விவசாயிககே இகணத்து ககாண்டு  

இலங்கக ேரமுந்திரிககக் கூடட்ுத்தாபனத்தின் கீழ் 6,500  ஏக்கரக்ேில்  

ேரமுந்திரிகககய பயிரிடுதற்குே் அப்பயிரச்க்சய்ககயின் ஆரே்பக் கட்டத்தில் உளுந்து 

பயறு  மிேகாய் ளபான்ற பயிரக்கே பயிரிடுவதற்குே்  சிவில் பாதுகாப்புத் திகணக்கேே் 

திட்டமிடட்ுே்ேது.  ேன்னார ் ேற்றுே் புத்தேே் ஆகிய ோவட்டங்கேில்  சிறு ளதாட்ட 

உரிகேயாேரக்கே  ேரமுந்திரிகக பயிரச் ் கசய்ககயில் இகணத்துக் ககாே்வதற்கு  

இலங்கக  ேரமுந்திரிககக் கூடட்ுத்தாபனே் ளதகவயான தாவரங்ககேயுே்  விரிவாக்கற் 

ளசகவககேயுே் வழங்குகின்றது. 

மிேகு, கிராே்பு  ஏலக்காய் ளகாப்பி ளபான்ற கபருந்ளதாட்டப் பயிரக்ேில் உே்நாடட்ு 

கபறுேதிகய அதிகரிக்கின்ற   கதாழில்நுட்ப ஏற்றுேதி நடவடிக்கககளுக்காக  முதலீடு 

கசய்கின்ற வரத்்தகரக்ளுக்கு ளதகவயான காணி ேற்றுே் நவீன கதாழில்நுட்ப 

உபகரணங்ககே இறக்குேதி கசய்வதற்காக தீரக்வ  வரிசச்லுகக ேற்றுே் நிதி 

வசதிககே வழங்குவதற்கு முன்கோழிகிளறன். கபருந்ளதாட்டத்துகறயில் அபிவிருத்தி 

நடவடிக்கககளுக்காக ரூபா 2,000 மில்லியகன ளேலதிகோக ஒதுக்கீடு கசய்வதற்கு நான் 

முன்கோழிகிளறன். 

ேொரியளவு சேரு ்பதொட்ட கம்ேனிகரளே் புனரரமத்தல் 

1992  ஆே் ஆண்டு கபருந்ளதாட்ட கே்பனிகே்  தனியார ் ேயப்படுத்தப்பட்டதிலிருந்து 30 

வருடங்கோக பாரியேவிலான கபருந்ளதாட்ட முகாகேத்துவே் தனியார ் துகறக்கு 

ஒப்பகடக்கப்பட்டிருந்தது.  ஒடட்ுகோத்த ளதயிகல உற்பத்தியுே் சிறிய ளதயிகல ளதாட்ட  

உற்பத்திகேிலிருந்து அதிகரித்துே்ே அளதளவகேயில்,  பாரிய அேவிலான 

கபருந்ளதாட்டங்கேின் பங்கேிப்பு சுோர ் 25 சதவீத்த்தினால் குகறவகடந்துே்ேது. 

அத்ளதாட்டங்கே் கபருே்பாலானவற்றில்  பயிரச்க்சய்கக பல்வககப்படுத்தப் 

பட்டிருக்கவில்கல. அதிகூடிய கபறுேதிகய ககாண்டுே்ே இலங்ககயின் வரத்்தகச ்

சின்னே் உட்பட ளதயிகலகய ஏற்றுேதிக் ககத்கதாழிலாக அபிவிருத்தி கசய்திருப்பதுே்  

ஒரு சில கே்கபனிகே் ோத்திரளேயாகுே். கபருே்பாலான  கே்கபனிகேின் 

ளதாட்டங்கேில் பயிர ் கசய்யப்படாத  காணிககேயுே் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. 

ேருத்துவேகன, பாடசாகல, வீடு, பாகத, மின்சாரே், நீர ்ளபான்ற அடிப்பகட வசதிகளுே் 

அரசாங்கத்தினால்  வழங்கப்படுகின்றது.  அரசாங்கத்திற்கு கசலுத்த ளவண்டியுே்ே 

வாடகககய கசலுத்தாத கே்கபனிகளுே் இதனிகடளய காணப்படுகின்றன. 
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அளதளபான்று  கே்கபனியின் ளதாட்டங்கேில் கதாழிலாேரக்ளுக்கு கிகடப்பதுே்  மிகக் 

குகறந்த நாோந்த சே்பேே் ஆகுே். 

இந்த நிகலகேயின் கீழ்  மிகவுே் கவற்றிகரோக கசய்யப்பட்டுே்ே ளதாட்ட 

கே்கபனிககே ஊக்குவிப்பதற்குே், திருப்தியகடய முடியாத  ளதாட்ட கே்கபனிகேின் 

தனியார ் ேயப்படுத்தல் ஒப்பந்தத்கத  மீண்டுே் மீோய்வு கசய்து  வரத்்தக ரீதியில் 

அபிவிருத்தி கசய்யக்கூடிய ோற்று முதலீடுககே அதிகரித்துக் ககாே்வதற்குே்  

நடவடிக்கக எடுக்க ளவண்டி ஏற்படுகின்றது. அளதளபான்று  ளதாட்டத் கதாழிலாேரக்ேின் 

நாோந்த சே்பேத்கத 2021  ஜனவரி முதல்  ரூபா 1,000 வகர அதிகரிப்பதற்குே் 

முன்கோழிகிளறன்.  இந்த சே்பேத்கத கசலுத்த முடியாத  ளதாட்டக் கே்பனிகேின் 

முகாகேத்துவ  ஒப்பந்தத்கத ோற்றியகேத்து கவற்றிகரோன வியாபார திட்டத்கத 

ககாண்டதாக கே்கபனிகளுக்கு வாய்ப்புககே வழங்குகின்ற சட்ட ஏற்பாகடான்றிகன 

சனவரி ோதத்தில் பாராளுேன்றத்திற்கு சேரப்்பிப்பதற்கு நான் எதிரப்ாரக்்கின்ளறன்.  

சேரு ்சதருக்கள் 

அதிளவகப் பாகத வகலயகேப்பு விரிவாக்கத்தின் கீழ் ேத்திய அதி ளவகப் பாகதயின் 

பகுதிகோன ககரவலப்பிட்டிய – மீரிகே  அளதளபான்று குருநாகல் – தே்புே்ே ேற்றுே் 

கபாத்துஹர – கலககதர  பாகத நிரே்ாணப் பணிகே் ேற்றுே் ருவன்புர அதிளவகப் 

பாகதயின் முதலாவது கட்டோக இங்கிரிய – கஹதுடுவ பிரிவுகேின் நிரே்ாணப் 

பணிகே் என்பன 2024 இல் நிகறவு கசய்யப்படுே்.  துகறமுக உயரத்்தப்பட்ட அதிளவகப் 

பாகத நிரே்ாணே் ேற்றுே் கேனிப் பாலத்திலிருந்து அத்துருகிரிய வகரக்குோன பாகத, 

கோரடட்ுவ வகரக்குோன ககரளயாரப் பாகத விரிவாக்கே் ேற்றுே் ககாழுே்பு,  புற நகர ் 

பகுதிகேில் ளபாக்குவரத்து கநரிசல்ககேக் குகறத்தல் என்பவற்றுக்கு கபாது  முதலீடு  

ஒதுக்கீடு கசய்யப்படட்ுே்ேது.  வரவு கசலவுத்திட்ட ேதிப்பீடுகேில் குறிப்பிடப்பட்டவாறு  

25 ோவட்டங்கேில் 3 வருட பாகத  அபிவிருத்தி நிகழ்சச்ித்திட்டங்  விகரவாகச ்

கசயற்படுத்துவதற்கு நான் முன்கோழிகின்ளறன். ககாழுே்பு ேற்றுே் புற நகர ்பகுதிகேில் 

புககயிரதப் பாகத வகலயகேப்பிகன விரிவாக்குவதற்குே் நகரகநடுஞ்சாகல  

வகலயகேப்பில்  கேனி  பே்ேத்தாக்கு புககயிரதப் பாகதயிகன அவிசாவகல வகர 

நீடிப்பதற்குே் நான் முன்கோழிகின்ளறன். புககயிரதப் பாகத அபிவிருத்திக் 

கருத்திட்டங்கேில் புககயிரதத் திகணக்கேே் ேற்றுே் உே்நாடட்ு 

கபாறியியலாேரக்ேின் ளநரடி பங்கேிப்பிகனப் கபற்றுக் ககாே்வதற்குே் 

முன்கோழியப்படுகின்றது.  

மின்ெொரம் 

கடந்த 5  ஐந்து வருட காலப்பகுதியில் எந்த ஒரு மின்னுற்பத்தி நிகலயத்கதயுே்  

மின்னுற்பத்தி கதாகுதிக்கு  ளசரக்்காததன் காரணோக 2021/2022  இல் கதாடரச்ச்ியாக 

மின்சாரத்கத வழங்குவதில் ஆபத்து ஏற்படட்ுே்ேது. இப் பிரசச்ிகனக்குரிய நிகலகய 

தவிரப்்பதற்காக  லக்விஜய மின் நிகலயத்திற்கு  ளேலதிகோக  300 கே. ளவா நிலக்கரி 
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மின் நிகலயத்கதயுே் 600 கேகா ளவாட் இயற்கக வாயு மின் நிகலயங்கே் 2 ஐயுே் 

துரிதோக நிரே்ாணிப்பதற்கு  திட்டமிடப்படட்ுே்ேது. ககரவலப்பிட்டிய மின் நிகலயத்கத 

இயற்கக மின் நிகலயோக ோற்றுதல், அளதளபான்று  தனியார ்இயற்கக மின் நிகலயத் 

திட்டத்தின் மூலே் ளேலதிக இயற்கக மின் நிகலயத்கத நிரே்ாணிப்பதற்குே் 

திட்டமிடப்படட்ுே்ேது. தற்ளபாது உே்ே டீசல் மின் நிகலயே்  20 வருடங்ககே 

தாண்டியுே்ேபடியினால் அவற்றுக்காக கசலுத்தப்படுகின்ற  ரூபா15  பில்லியனுக்குே் 

அதிகோன கசலகவ  குகறப்பதற்கு கதாடரப்ுகடய ஒப்பந்தத்கத திருத்துவதற்குே் 

முன்கோழிகிளறன்.  கபாதுப் பயன்பாடட்ு ஆகணக்குழுச ் சட்டத்கதயுே் மின்சார சகப 

சட்டத்கதயுே் துரித   கருத்திட்டங்ககே நகடமுகறப் படுத்துவதற்கு ஏதுவான விதத்தில் 

திருத்தி அகேப்பதற்குே் முன்கோழிகிளறன். 2023  ஆே் ஆண்டேவில்  மின்சாரத்திற்காக 

வரத்்தகரக்ளுே்  மின் பாவகனயாேரக்ளுே்   ளேற்ககாே்கின்ற அதிக கசலகவ குகறத்து 

பிராந்தியத்தில் ளபாட்டிக்குரிய மீன் வழங்ககல ஏற்படுத்தி  கபாருோதாரத்கத 

ளேே்படுத்துவளத எேது இலக்காகுே். 

 

புதுே்பிக்கக்கூடிய ெக்தித் துரற அபிவிருத்தி  

“சுபீட்சத்தின் ளநாக்கு” ககாே்ககப் பிரகடணத்தின் இலக்கானது 2030 ஆே் ஆண்டேவில் 

புதுப்பிக்கக்கூடிய சக்தி மூலங்கேினூடாக நாட்டின் மின்சாரத்தில் ஆகக் குகறந்தது 70 

சதவீதத்திகன உற்பத்தி கசய்வதாகுே்.  மின்வலு உற்பத்திக்கான எரி கபாருே் 

இறக்குேதி மீதான கவேிநாடட்ுச ் கசலாவணி புதுப்பிக்கக்கூடிய சக்தியிகன 

அபிவிருத்தி கசய்வதினூடாக ளசமிக்கப்படுகின்றது. இது இறக்குேதிக்கான ோற்றீடட்ுத் 

கதாழில்கேில் பிரதானோனகதான்றாகுே். தற்கபாழுது 300 கே.ளவா. சூரிய சக்தி ளதசிய 

மின் விநிளயாகத்துடன் இகணக்கப்படட்ுே்ே அளதளநரே், 2021–2023 காலப் பகுதியில் 

உே்நாடட்ு முதலீடுகேின் மூலே் 1,000 கே.ளவா. ககாே்ேேவு இகணக்கப்படுகேன 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

அரசாங்கத்தின் நிதிப் பங்கேிப்புக்கு ளேலதிகோக ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி ேற்றுே் 

இந்திய கடன் திட்டத்தின் கீழ் குகறந்த வருோனே் கபறுே் 100,000 குடுே்பங்களுக்கு 50 

கி.ளவா உற்பத்திகசய்யக்கூடிய சூரியக் கலங்ககே வழங்குவதனூடாக 500 கே.ளவா. 

மின்சாரத்திகன உற்பத்தி கசய்வதற்கு நான் முன்கோழிகின்ளறன். இதற்காக 4 சதவீத 

வட்டி வீதத்தில் கடன் வழங்குவதற்குே் முன்கோழிகின்ளறன். இதன் மூலே் குகறந்த 

வருோனே் கபறுே் குடுே்பங்கே் மின்சாரத்திற்கான கசலவினத்திகன ளசமிப்பதற்கு 

முடியுகேன்பதுடன் ளேலதிக மின் சக்தியிகன ளதசிய  மின் விநிளயாகத்திற்கு 

வழங்குவதன் மூலே் வீட்டிலிருந்தவாளற ளேலதிக வருோனத்திகன சே்பாதிக்க முடியுே். 

சேயத் தலங்கே், கபாது நிறுவனங்கே், கவத்தியசாகலகே், பாடசாகலகே் ேற்றுே் 

பல்ளவறுபட்ட தாபனங்கேின் கூகரகேில் சூரியக் கலங்ககே நிறுவுவதில் முதலீடு 

கசய்வதற்கு நான் முன்கோழிகின்ளறன்.  “கேட பலாகாரயக் – கேட வியவசாகயக்” 

(கிராேத்திற்கு மின் நிகலயே் – கிராேத்திற்கு கதாழில்முயற்சி) எண்ணக்கருவின் கீழ் 
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கிராமிய ேட்டத்தில் கதரிவு கசய்யப்பட்ட கதாழில் முயற்சியாேரக்ேின் முதலீட்டுடன் 

நிறுவப்பட்ட சூரிய சக்தி மின் நிகலயங்ககே 10,000 ளதசிய மின் விநிளயாக மின் 

நிகலோற்றிகளுடன் இகணப்பதற்கு நான் முன்கோழிகின்ளறன்.  

கசாட்டு நீரப்்பாசனே் உட்பட புதிய கதாழில்நுட்பத்திகன அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலே் 

உற்பத்தியிகன அதிகரிக்குே் வககயில் சூரிய சக்தியினால் இயங்குே் நீரப்் பே்பிககேப் 

கபாருத்துவதற்கு விவசாயக் கிணறுககேக் ககாண்ட 10,000 சிறிய ேற்றுே் 

நடுத்தரேவிலான வணிக விவசாயிகளுக்கு மூலதன ோனியோக 150,000 ரூபாவிகன 

வழங்குவதற்கு நான் முன்கோழிகின்ளறன். உயரத்்தல் நீரப்்பாசனே் ேற்றுே் நீர ்

சுத்திகரிப்பு கதாகுதியிகனப் (RO Plant)  பயன்படுத்தி குடிநீர ் வழங்கல் என்பவற்றுக்கு 

சூரிய சக்தியிகன பயன்படுத்துவதன் மூலே் மின்சார கசலவினத்திகனக்  

குகறப்பதற்கு நான் முன்கோழிகின்ளறன். இதுவகர மின்சார வசதி கிகடக்கப் கபறாத 

கிராேங்களுக்கு சூரிய சக்தி அல்லது  ளவளறளதனுே் ோற்று சக்தி மூலங்கேின் மூலே் 

மின்சாரே் வழங்குவதற்குே் 100 சதவீத  மின்னிகணப்பு கிகடப்பனகவ 

உறுதிப்படுத்துவதற்குே் நான் முன்கோழிகின்ளறன்.  

முதலீட்டுச ் சகபயின் ஊக்குவிப்பு ககாடுப்பனவு மூலே் தனியார ் முதலீட்டிகனக் 

ககாண்டு 100 கே.ளவா. இற்கதிகோன காற்றாகல அல்லது மிதக்குே் சூரிய கல 

கருத்திட்டங்கேின் துரித கசயற்படுத்துககயின் மூலே்  புதுப்பிக்கக் கூடிய சக்தியின் 

ககாே்ேேவிகன 1000 கே.ளவா. வகர  அதிகரிப்பதற்கு நான் முன்கோழிகின்ளறன். 

ளேலுே் புதுப்பிக்கக் கூடிய சக்திக் கருத்திட்டங்கே்  அகனத்துக்குே்  7 வருட வரி 

விடுமுகறகயான்றிகன அனுேதிப்பதற்கு நான் முன்கோழிகின்ளறன்.  

 ீர்ே்ேொெனம்  

கோறகஹ கந்த – களுகங்கக நீரப்்பாசன முகறகே ேற்றுே் குருலு ஓயா நீரப்்பாசனத் 

திட்டே் என்பவற்றினூடாக உோ ஓயா பலளநாக்கு நீரப்்பாசனக் கருத்திட்டே் ேற்றுே் மின் 

உற்பத்தி  நிகலயங்ககே துரிதோக நிகறவு கசய்வதற்கு 2021 -2023 நடுத்தரகால வரவு 

கசலவுத்திட்ட ஒதுக்கீடுகே் கசய்யப்பட்டன.  கிங், நில்வே ேற்றுே் ேல்வத்து ஓயா உட்பட 

பிரதான நீரவ்ழங்கல் திட்டங்கே் துரிதோக நிகறவு கசய்யப்படவுே்ேன. 

அரனவருக்கும்  ீர்   2021 – 2024  பதசிய திட்டம்  

அகனவருக்குே் பாதுகாப்பான குடிநீர ் வழங்குவது முன்னுரிகேயாகுே். தற்ளபாது, 

ேக்கே்கதாககயில் 54 சதவீதே் ளபருக்கு ேடட்ுளே குழாய் மூலே் பாதுகாப்பான குடிநீர ்

கிகடக்கின்றது. எனளவ, “அகனவருக்குே் நீர”் கருத்திட்டத்தின் கீழ், புதிய நீர ் வழங்கல் 

கருத்திட்டங்ககேயுே் தற்ளபாதுே்ே நீர ் கருத்திட்டங்ககே விகரவாக பூரத்்தி 

கசய்வதற்குே் 2021-2024 ஆே் ஆண்டில் முழு நாட்டிற்குே் பாதுகாப்பான குடிநீகர 

வழங்குவதற்கு 1,000 சமூக நீர ் கருத்திட்டங்ககேயுே் நகடமுகறப்படுத்துே்  

அளதளவகேயில் அடுத்த சில வருடங்கேில் ரூபா  988 பில்லியன் ஒதுக்கீடு கசய்வதற்குே்  
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திட்டமிடப்படட்ுே்ேது. இந்தக் கருத்திட்டங்கேில் கிராமிய ேட்டத்திலிருந்து நிகறளவற்று 

ேட்டே்  வகரயிலுே்ேவரக்ே் உட்பட சகல ேட்டங்கேிலுே் உே்ே உே்நாடட்ுப் 

கபாறியியலாேரக்கேயுே் அளதளபான்று ஒப்பந்தக்காரரக்கேயுே் பயன்படுத்துவதற்கு  

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. 

 

இந்த கபாறிமுகறயின் கீழ், நாோந்த நீர ் விநிளயாகத்கத 2.07 மில்லியன் கன 

மீற்றரிலிருந்து 4.4 மில்லியன் கன மீற்றர ் வகர அதிகரிப்பதற்குே், நாடு முழுவதுே் 

குகறந்தபட்சே் 40,000 கி.மீ குழாய்ககே இடுவதன் மூலமுே் ளேலதிகோக 3.46 மில்லியன் 

குடுே்பங்களுக்கு குழாய் மூலே் குடிநீர ் வழங்குவதற்குே் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 263 

சமூக நீர ் திட்டங்ககே நகடேகறபபடுத்துவதற்குே், 171 கருத்திட்டங்கே் மூலே் 

தற்ளபாகதய நீரவ்ழங்கல் பயன்பாடக்ட அதிகரிப்பதற்குே், 40 புதிய கருத்திட்டங்ககேத் 

ஆரே்பிப்பதற்குே்  2021 ஆண்டுக்காக 125 பில்லியன் ஒதுக்கப்படுவதற்கு ளேலதிகோக 

வங்கி நிதி ஏற்பாட்டின் மூலே்  ரூபா 75 பில்லியகனப் கபற்றுக் ககாே்வதற்கு  திகறளசரி 

முறிககே விநிளயாகிப்பதற்கு  முன்கோழியப்படுகின்றது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ேகுதி  II 

சவளி ொடட்ு வரத்்தகம் மற்றும் பதசிய சேொருளொதொரம் 

ககௌரவ சபாநாயகர ்அவரக்ளே, 

1977 இற்கு முன்னர ் ஏறக்குகறய 20 வருடங்கோகக் காணப்பட்ட மூடிய கபாருோதாரக் 

ககாே்ககயின் வகரயகறகே் ேற்றுே் அன்றிலிருந்து காணப்பட்ட திறந்த 

கபாருோதாரக் ககாே்ககயினதுே் விரிவான அனுபவத்திகன நாே் கபற்றுே்ளோே். 

பல்ளவறு நாடுகே் பல் தரப்பு, இரு தரப்பு ேற்றுே் ஒரு தரப்பு அனுபவங்கேின் மூலே் 

உே்நாடட்ு உற்பத்திககே விரிவாக்குகின்ற உலகப் கபாருோதார உறவுககேக் 

கட்டிகயழுப்புவதற்கு ஆரே்பித்துே்ேன.  அளதளபான்று இன்று பல நாடுகேில், உலக 

கதாற்று ளநாய்ப் பரவலின் காரணோக  தனியார ் துகறயின்  வகரயகறககே 

எதிரள்நாக்குவதில் முன்கனாரு ளபாதுே் இல்லாத வககயில் தனியார ் ேற்றுே் அரச 

துகறகேின் பங்கேிப்பு மிகவுே் கவனோக சீரகேக்கப்பட்டது. 

எேது நாடு கடந்த காலங்கேில் கககயழுத்திட்ட சுதந்திர வரத்்தக 

உடன்படிக்கககேிலிருந்து திருப்திகரோன எவ்வித பயகனயுே் எே்ோல் கபறமுடியாேற் 

ளபானது. இந்த உடன்படிக்ககயின் விகேவாக பல்ளவறு தயாரிப்புத் துகறயினர ்

பின்னகடவிகன  எதிரள்நாக்கியதுடன்  அதற்குப் பதிலாக தயாரிப்புத்கதாழில் 

முயற்சியாேரக்ே் இறக்குேதியாேரக்ோக ோறினர.்  இந்த உடன்படிக்கககே் 

காரணோக நாடு எதிரள்நாக்கிய  வரத்்தக மீதியில் பாதகோன தாக்கத்திகன தீரக்்க 

முடியாேற் ளபானது. இந்தியா, சீனா ேற்றுே் யப்பான் உடனான  வரத்்தகத்தில் 

ஆசியாவில் ோத்திரே்  பிரதான கபாருோதாரங்கேில் ஐ.அ.கடா 9000 மில்லியன் 

வரத்்தகப் பற்றாக்குகறயிகன நாே் ககாண்டிருந்ளதாே். 

அபிவிருத்தியகடந்த நாடுகேிலிருந்து உயர ் கதாழில்நுட்பே் ேற்றுே் உபகரணங்கேின் 

இறக்குேதியிகன நாே் அனுேதிப்பதுடன் நாட்டில் உற்பத்தி கசய்ய முடியாத விளசட 

மூலப்கபாருடக்ே் ேற்றுே் இகட நிகலப் கபாருடக்கேயுே்  இறக்குேதி கசய்ய 
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அனுேதிப்பதன் மூலே் உயர ் கபறுேதி ளசரக்்கப்பட்ட ஏற்றுேதி அபிவிருத்தியிகன 

ஏற்படுத்த முடியுே். ஏற்றுேதி அபிவிருத்திச ்  சகப ேற்றுே் கவ ேிநாட்டு அலுவல்கே்  

அகேசச்ு என்பன ளதயிகல,  மிேகு,  பாரே்பரிய அலங்காரப் கபாருடக்ே் ேற்றுே் 

நுகரவ்ுப் கபாருடக்ே் அளதளபான்று நசச்ுத்தன்கேயற்ற ேரக்கறிகே், தானியங்கே் 

ேற்றுே் பழங்கே் ளபான்ற எேது நாட்டிற்ளகயுரிய விளசட விவசாய  உற்பத்திககே 

ஏற்றுேதி கசய்வதற்கான ஏற்றுேதிச ் சந்கதககே விரிவாக்குவதற்கான இரு தரப்பு 

வரத்்தக உடன்படிக்ககககேத் தயாரிப்பதற்கு நடவடிக்கக எடுத்தல் ளவண்டுே். 

இந்ளநாக்கத்திற்காக எேது கவேிநாடட்ுத்  தூதுவரக்கேப் பயன்படுத்துவதற்கு 

நடவடிக்கக எடுத்துே்ளோே். வங்கித்கதாழில் நிதி ேற்றுே் பல்ளவறு கதாழில்வாண்கேத் 

துகறகே் உே்ேடங்கோன ளசகவத் துகறயிகன ஆரே்பிப்பதற்கான நிகலகேயில் 

நாே்  இல்கல எனளவ, சுதந்திர வரத்்தக உடன்படிக்கககே் இறக்குேதிககே 

வகரயகறப்பதன் மூலே் வரத்்தக இகடகவேியிகன நிரப்புவதற்கான உபாயங்களுடன் 

வகரயப்படுதல் ளவண்டுே். 

கவேிநாடட்ுச ் கசலாவணியிகனப் பயன்படுத்தி கடந்த 5 வருடங்கேின் ளபாது 

இறக்குேதி கசய்யப்பட்ட வாகனங்கேின் கபறுேதி ஏறக்குகறய ஐ.அ.கடா 5,318 

மில்லியனாகுே்.  இது அக்காலப் பகுதியில் கபறப்பட்ட படுகடனில் ஏறக்குகறய 21 

சதவீதத்திற்குச ் சேனானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  எவ்வாறாயினுே், ஆகக் 

குகறந்தது சீரகேக்கப்பட்ட வாகனங்கோவது ஏற்றுேதி கசய்யப்படவில்கல அல்லது 

வாகனங்ககே  கபாருத்துகின்ற ககத்கதாழிகலான்ளறனுே் எேது  உே்நாடட்ுச ்

சந்கதயில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கவில்கல. எேது வரத்்தகக் ககாே்ககயானது 

உே்நாடட்ுக் ககத்கதாழில் உற்பத்திக்கு ஒத்துகழப்பு வழங்குே் வககயில் 

தயாரிக்கப்படல் 30 ளவண்டுே்.   

எனளவ, எேது ககத்கதாழில் உற்பத்திகேின் ஏற்றுேதி சே்பாத்தியத்திகன அதிகரிக்குே்  

வககயிலுே் உே்நாட்டில் உற்பத்தி கசய்ய முடியுோன இறக்குேதி ோற்றீடுகேின் ஊடாக 

கவ ேிநாடட்ுச ் கசலாவணியிகன ளசமிக்கின்றதுோன சீரானதுே் நீண்டகால 

வருோனத்கதயுே் ஈட்டுகின்ற வரத்்தகக் ககாே்கககயான்றிகன உருவாக்குவதற்கு 

நான் முன்கோழிகின்ளறன்.  

ககௌரவ சபாநாயகர ்அவரக்ளே, 

ளேற்குறித்த ளநாக்கங்ககே நிகறளவற்றுவதற்கு உற்பத்திப் கபாருோதாரே் 

ஏற்றகதன்பதகன உறுதிப்படுத்துே் வககயில் பின்வருே் முன்கோழிவுகே் 

கசயற்படுத்தப்படுதல் ளவண்டுே். 

1. உே்நாட்டில் உற்பத்தி கசய்ய முடியாத கபாருடக்ே் தவிரந்்த விவசாய 

கபாருடக்ேின்  இறக்குேதியிகன வகரயறுத்தல் (எதிரே்கறப் பட்டியல்). 
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2. கதரிவு கசய்யப்பட்ட விவசாய உற்பத்திகளுக்கான உே்நாடட்ு 

உற்பத்திகேின் வழங்கல் ேற்றுே் ளகே்வியிகன சேநிகலப்படுத்துவதற்கு  

விளசட நுகரவ்ுப் கபாருே் அறவீட்டிகன விதித்தல். 

3. உே்நாடட்ு உற்பத்திகேின் இறக்குேதிகே் ேற்றுே் ஏற்றுேதிகளுக்குத் 

ளதகவயான பாதுகாப்பிகன வழங்குவதற்கு கசஸ் வரியிகன விதித்தல். 

4. நாட்டில்  கிகடக்கப் கபறாத  மூலப்கபாருடக்ே், ஏற்றுேதியிகன 

ஊக்குவிக்கின்ற ேற்றுே் கபறுேதி ளசரக்்கப்பட்ட கபாருடக்கே உற்பத்தி 

கசய்வதற்கு உே்நாடட்ுக் ககத்கதாழில்ககே ஊக்குவிக்கின்ற நவீன 

கதாழில்நுட்ப இயந்திரங்கே் ேற்றுே் உபகரணங்கே் மீதான இறக்குேதி 

வரிககே நீக்குதல். 

5. ளேற்குறித்த வகுதிகேிலுே்ே  கபாருடக்ே் தவிரந்்த  அகனத்து 

இறக்குேதிப் கபாருடக்ே் மீதான இறக்குேதி வரியிகன 10 ேற்றுே் 15 

சதவீதங்கோக விதிப்பதுடன் அகனத்து இறக்குேதிககேயுே்  0,10 ேற்றுே் 15 

சதவீதங்கே் என்ற  மூன்று வகதிகேின் கீழ் வகுப்பாக்கே் கசய்தல். 

6. ஏளதனுே் கபாருகோன்று இறக்குேதியின் ளபாது கபறுேதி 

ளசரவ்ரியிலிருந்து  விலக்கேிக்கப்பட்டிருக்குோயின்  குறித்த அப் 

கபாருேின் உே்நாடட்ு உற்பத்திக்குே் கபறுேதி ளசர ் வரியிலிருந்து 

விலக்கேிப்பதற்கு நான் முன்கோழிகின்ளறன். 

7. இறக்குேதி ேற்றுே் ஏற்றுேதி நகட முகறககே மிகவுே்  

விகனத்திறனாக  ோற்றுவதற்குத் ளதகவயான ஒழுங்குறுத்துகக 

நிறுவனங்கேின் அலுவலரக்ே் ளதகவயான ளசகவககே வழங்குவதற்கு 

இறக்குேதி  ேற்றுே் ஏற்றுேதித் திகணக்கேத்திற்கு நியமிக்கப்படுவர.்   

 

 ிர்மொணக் ரகத்சதொழில்  

 

நிரே்ாணே் சாரந்்த ககத்கதாழில் அபிவிருத்தி, கதாழில்துகற ளசகவயின் விரிவாக்கே், 

புதிய ளவகல வாய்ப்புககே உருவாக்குதல்,  ேற்றுே் வாழ்வாதார முன்கனடுப்புககே 

ளேே்படுத்துதல் ஆகியவற்றுக்கு வழி அகேக்கக்கூடிய  ளதசிய கபாருோதாரத்தில் பத்து 

சதவீதத்திற்குே் ளேலாக பங்கேிப்புச ் கசய்யக்கூடிய நிரே்ாணக் ககத்கதாழிகல 

ளேே்படுத்துதல். வழங்கல் சங்கிலிகய மிகவுே் பயன்மிக்கதாக ஆக்குவதற்கு  நிரே்ாணக் 

ககத்கதாழில்  சாரந்்த பல்ளவறு நிறுவனரீதியான அங்கீகாரங்கே்  ேற்றுே் 

அனுேதிப்பத்திர நகடமுகறககே எேிதாக்குவது  அவசியோனதாகுே். எனளவ 

சனாதிபதி விளசட கசயலணி வீடகேப்பு, விதிகே், நீரப்்பாசனே், நீர ் வழங்கே் ளபான்ற 

கருத்திட்டங்ககே நகடமுகறப்படுத்துவதற்கு மூலப்கபாருடக்ேின் ேதிப்பீட்கடத் 

தயாரித்துே்ேது. அதன் பிரகாரே், சுற்றாடலுக்கு ளசதே் ஏற்படாத 

இடங்கேிலிருந்து கிரகனட், ேணல், ேண் ளபான்ற மூலப்கபாருகேப் 

கபற்றுக்ககாே்வதற்கு வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசகப விளசட ஒழுங்குககே 
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கசய்துே்ேது. அகடயாேே் காணப்பட்ட அகனத்து அகழ்வாராய்சச்ி நிகலயங்களுே் 

வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சகபக்கு குறுத்கதாதுக்கப்படுே், ளேலுே் அகவ ஒரு 

இகடத்தரகர ்இல்லாேல் நிரே்ாணக் ககத்கதாழில் ேக்களுக்கு அந்த மூலப்கபாருடக்கே 

வழங்குே். உே்நாட்டில் உற்பத்தி கசய்ய முடியாத சீகேந்து, பிரிமிக்ஸ், இருே்பு கே்பிகே், 

பிற்றுமின் ளபான்ற சில மூலப்கபாருட்கே் பாரிய வீடகேப்புத் திட்டங்கே், 

கநடுஞ்சாகலகே் ேற்றுே் சிறிய ேற்றுே் நடுத்தர அேவு நிரே்ாண நடவடிக்கககளுக்கு 

வழங்கல் பற்றாக்குகற ஏற்படாேல் இருக்க கோத்த இறக்குேதியில் 

கபற்றுக்ககாே்ேப்படுே். நிரே்ாண ககத்கதாழிலின் கதாழிலாேர ் ளதகவக்கு ஏற்ப 

திறகேயான கதாழிலாேரக்கே வழங்குவதற்கான துரித நிகழ்சச்ிச ் திட்டங்ககே 

கதாழில்பயிற்சி நிறுவனங்கே் திட்டமிடட்ுே்ேன. 

  

கவேிநாடுகேின் திறகேயற்ற கதாழிலாேரக்ே் மீது நாே்  நே்பிக்கக கவக்க 

முடியாதபடியினால், பல்ளநாக்கு  அபிவிருத்தி திகணக்கேே் கதாழிலாேர ் ளகே்விக்கு 

ளதகவயான கதாழிலாேரக்கே கபாருத்தோனதாக திட்டமிடட்ுே்ேது. அதனால்  

நிரே்ாணக் ககத்கதாழிலின் ஒடட்ுகோத்த கசலகவக் குகறப்பதற்காக அரசாங்கே் 

வழங்கல் சங்கிலிகயத் திட்டமிடட்ுே்ேது. அரச துகற கருத்திட்டங்கேில் ஈடுபடுே் 

ஒப்பந்தக்காரரக்ளுக்கு கதாடரச்ச்ியான கட்டணத்கதச ் கசலுத்துவகத உறுதி 

கசய்வதற்காக, வங்கிகேிடமிருந்து சான்றேிக்கப்பட்ட விகலப்பட்டியல்ேின் 

கபருேதியில் கதாண்ணூறு சதவீதத்கத கபற்றுக்ககாே்வதற்கு வசதிகே்  

முன்கோழியப்படுே். நவீன கதாழில்நுட்பத்துடன் கூடிய இயந்திர சாதனங்கேின் மீதான  

இறக்குேதி வரிக்கு  விலக்கு அேிப்பதற்கு நான் முன்கோழிகிளறன். 

 

நிரே்ாணக் ககத்கதாழிலில்  மூலப்கபாருட்ககே மீே்சுழற்சி கசய்து மீண்டுே் 

பயன்படுத்துே் முதலீடுககே ஊக்குவிப்பதற்கு, கதரிவுகசய்யப்பட்ட மீே்சுழற்சி 

தேங்கேின் முதலீட்டாேரக்ளுக்கு பத்து ஆண்டு வரி விடுமுகறகய நான் 

முன்கோழிகிளறன், இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ளதகவயான காணிகே் வழங்கப்படுே். 

விளசடோக அரசாங்கத்தினால் நகடமுகறப்படுத்தப்படுே் நிரே்ாண 

நடவடிக்ககளுக்காக எரிசக்தி பயன் ேற்றுே்  சூழல் நட்பான முகறகே்  

பயன்படுத்தப்படுே். 

 

 கர அபிவிருத்தி  

ககாழுே்பு  துகறமுகே், நகர அபிவிருத்தி  வலயே், ககாழுே்பு ேற்றுே் புற நகரப்் பகுதிகே்  

அளத ளபான்று நாட்டின் பிரதான நகரங்கே்  என்பவற்றின் அபிவிருத்திச ்

கசயற்பாடுகேினூடாக அடுத்த 5 - 10 வருடங்களுக்கான வேரந்்து வருே் 

கதாழிற்பகடயின் ளதகவயிகன நிவரத்்திகசய்கின்ற வீடகேப்புத் கதாகுதிகே் ேற்றுே் 

அதளனாடிகணந்த சமூக வசதிகேின் விரிவாக்கே் எேது அபிவிருத்தி 
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நிகழ்சச்ித்திட்டத்தின் பிரதான விடயோகக் காணப்படுகின்றது. ககத்கதாழில், ளசகவ, 

வனப் பாதுகாப்பு, கழிவு முகாகேத்துவே் உே்ேடங்கோன பல்ளவறு விரிவாக்கல் 

வாய்ப்புகே், தனியார ் துகறயிகன ளநாக்காகக் ககாண்ட ளதசிய முதலீட்டு 

நிகழ்சச்ித்திட்டத்தின் நீண்டகால முதலீடட்ுக்கு கபாருத்தோனதாக அகேயுே்.  

 ிதித்துரற மறுசீரரமே்பு 

 

ககௌரவ சபாநாயகர ்அவரக்ளே, 

எதிரிசிங்ஹ ட்ரஸ்ட் இன்கவஸ்ட்ேன்ட் பினான்ஸ் லிமிடட் (ETIFL) நிறுவனத்தின் 

முகறளகடுகே் கதாடரப்ாக விசாரகண கசய்வதற்கு  நியமிக்கப்படட்ுே்ே  சனாதிபதி 

விசாரகண ஆகணக்குழுவின் அறிக்ககக்கு அகேவாக ETIFL நிறுவனத்திற்குே் அதன் 

துகண கே்பனிகளுக்குே் எதிராக சட்ட நடவடிக்கக எடுக்குோறு சட்டோ அதிபருக்கு 

பணிப்புகர வழங்கப்படட்ுே்ேது.  

 

நீண்ட காலோக முழுகேயான நிதி நிறுவனத் துகறகயயுே் அசச்ுறுத்தக் கூடிய, நிதி, 

வங்கி ேற்றுே் முழுப் கபாருோதார கசயல்முகறகயயுே் ேகறமுகோக பாதிக்கக் கூடிய 

ேற்றுே் நிதித் துகற கதாடரப்ான ேக்கேின் நே்பிக்கககய சிகதப்பதற்கு 

வழிவகுக்கக்கூடிய முகறளகடுககேத் தடுக்க ளவண்டியதன் அவசியத்கத சனாதிபதி 

விசாரகண ஆகணக்குழு வலியுறுத்தியுே்ேது. 

 

எனளவ, ேத்திய வங்கியின் வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்கேின் ளேற்பாரக்வ 

திகணக்கேத்கத முழுவதுோக ேறுசீரகேக்கவுே், சனாதிபதி விசாரகண 

ஆகணக்குழுவின் அறிக்ககயின்படி நிதி நிறுவனங்ககே 

ஒழுங்குமுகறப்படுத்துவதற்கான ஒரு நிறுவன கட்டகேப்கப வகுப்பதற்குே் பரிந்துகர 

கசய்யப்படுகின்றது. இந்தத் துகறயிகன ஒழுங்குமுகறப்படுத்துதல் சே்பந்தோன 

கபரிய பிரித்தானியாவிலுே் இந்தியாவில் பயன்படுத்தப்படுே்  சட்ட வகரசட்டகே் 

கதாடரப்ான விரிவான ஆய்வு ஒன்கற  ஆகணக்குழு சேரப்்பித்துே்ேது. அதனால், 

அத்தககய சட்ட வகரசட்டகே் ஒன்கற தயாரிப்பதற்காக நிபுணர ் குழு ஒன்கற 

நிகனப்பதற்குே், கதாடரப்ுகடய சட்டமூலத்கத பாராளுேன்றத்தில் சேரப்்பிப்பதற்குே் 

நான் எண்ணியுே்ளேன்.  

 

இந்தத் துகறயில் தற்ளபாது வணிக ரீதியாக கசயல்படட்ுவருே் நிறுவனங்ககே 

வலுப்படுத்துே் வககயில் நிதி நிறுவனங்ககே இகணப்பதற்கான ளதகவ அகடயாேே் 

காணப்படட்ுே்ேது. 2014 ஆே் ஆண்டுக்கான வரவுகசலவுத் திட்டத்தின் கீழ் 21 நிதி 

நிறுவனங்ககே 10 நிதி நிறுவனங்கோக இகணத்தகே நிதி முகறகய 

உறுதிப்படுத்துவதற்கு வழிவகுத்தது. இருப்பினுே், கடந்த 5 ஆண்டுகேில் இதுளபான்ற 



 
 

34 
 

இகணப்புககே நகடமுகறப்படுத்தாகே ேற்றுே் நாட்டின் கபாருோதார வீழ்சச்ி 

என்பன பல நிதி நிறுவனங்கே் மூடப்படுவதற்கு காரணோக அகேந்துே்ேது. 

 

நாட்டில் கதாழிற்படுே் 58 நிதி நிறுவனங்கேில், 20 நிறுவனங்கே் ேடட்ுளே ரூபா 20 

பில்லியனுக்கு கூடுதலான கசாத்துக்களுக்கு வகக கூறுகின்றது. இந்த நிதி 

நிறுவனங்ககே வலுப்படுத்துவதற்காக, இலங்கக ேத்திய வங்கியால் இரத்து 

கசய்யப்படாத துகண நிதி நிறுவனங்ககே பிரதான நிதி நிறுவனத்துடன் 

இகணப்பதற்கு முன்கோழிகிளறன். ளேலுே், வங்கித் துகறகய வலுப்படுத்துே் 

கபாருடட்ு, வணிக வங்கிகேின் கீழ் கதாழிற்படுே் நிதி நிறுவனங்ககே வங்கிகளுடன் 

இகணப்பதற்கு முன்கோழியப்படுகின்றது. வங்கிகே் ேற்றுே் நிதி நிறுவனங்ககே 

வலுப்படுத்துவகத ஊக்குவிக்குே் ளநாக்கத்துடன், ககயகப்படுத்துவதற்கான முதலீடட்ு 

கசலவினங்ககே வரிகேிலிருந்து கழிக்கப்படுே் கசலவாக கருதுவதற்கு நான் 

முன்கோழிகிளறன். நிதித் துகறயின் பல்வககப்படுத்தகல ளேே்படுத்துே் ளநாக்கில் 

வணிக வங்கிகளுே் முதலீட்டு வங்கிகோக கசயல்படக் கூடிய விதத்தில் வங்கிககே 

முழுகேயாக ேறுசீரகேப்பதற்கு நான் ளேலுே் முன்கோழிகிளறன். 

 ீதி மற்றும் ெட்ட சீர்திருத்தங்கள் 

"தாேதோன நீதி என்பது நீதி ேறுக்கப்படுவதாகுே்" என்பது சட்டத் கதாழிகலப் பற்றிய 

ஒரு கபாதுவான புரிதலாகுே். எேிகேயாகச ் கசால்வதானால், சட்ட அகேப்பிலுே்ே 

தாேதங்கே் சட்டப் பாதுகாப்கப ேறுக்கின்றன. இது வியாபாரே் கதாடரப்ான 

நிசச்யேற்ற தன்கே ேற்றுே் முதலீட்டு காலநிகலக்கு பாதகோன விகேவுககே 

ஏற்படுத்துவது  ோத்திரேன்றி, அன்றாட வாழ்க்ககயில் பல்ளவறு வககயான ஊழல் 

ேற்றுே் முகறளகடுகளுக்குே் காரணோக அகேகின்றது. சட்ட தாேதங்கே் காரணோக 

கபருே்பாலான ககதிகே் சிகறகேில் நீண்ட காலே் தங்கியுே்ேகதக் காணக்கூடியதாக 

இருக்கின்றது. இது தவிர, ளவகலயின்கே, வாழ்வாதார இழப்பு, ளோதல்கே் ேற்றுே் 

குற்றங்கே் ளபான்ற பல சமூக சவால்களுக்கு ஒரு காரணோக இருக்கக்கூடிய சட்ட 

விவகாரங்கேில் சிக்கிக் ககாே்கின்றனர.் ஒரு சட்டத்கத ேதிக்குே் சமூக-கபாருோதார 

முகறகய நாே் உருவாக்க ளவண்டுகேன்றால், சட்ட அகேப்பில் தாேதங்ககேத் 

தவிரக்்க முயற்சிக்க ளவண்டுே். 

 

இலங்ககயில் உே்ே உயர ் நீதிேன்றங்கேில் நீதிபதிகேின் எண்ணிக்கககய 

அதிகரிப்பதற்காக அரசியலகேப்பில் சமீபத்தில் ஏற்றுக்ககாே்ேப்பட்ட 20 ஆவது 

திருத்தே் வழங்கப்பட்டதுடன், இது சட்ட அகேப்பிலுே்ே தாேதங்களுக்கான மிகப்கபரிய 

காரணத்கத நீக்குகிறது. எனளவ, திருத்தத்திற்கு ஆதரவாக வாக்கேித்த அகனத்து 

ோண்புமிகு நாடாளுேன்ற உறுப்பினரக்ளுே் நாட்டில் ளதகவயான சட்ட 

சீரத்ிருத்தங்ககே நகடமுகறப்படுத்துவதற்காக முன்ளனாக்கி கசல்லுே் வழியில் ஒரு 

பாரிய நடவடிக்ககக்கு பங்கேிப்புச ்கசய்தகதயிடட்ு கபருகேப்படலாே். 
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உசச்நீதிேன்றத்தில் குவிந்துே்ே ேக்கேின் அடிப்பகட உரிகேகே் கதாடரப்ான 

வழக்குககேயுே் ளேல்முகறயீடுககேயுே் விகரவாக பூரத்்திகசய்வதற்கு இப்ளபாது 

எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிகடத்துே்ேது. இது தவிர, உயர ் நீதிேன்றங்கே் ேற்றுே் நீதவான் 

நீதிேன்றங்கே் உட்பட முழு சட்ட அகேப்பிலுே் நீதிபதிகே் ேற்றுே் ஊழியரக்ேின் 

எண்ணிக்கககய அதிகரிப்பகதயுே், அந்த வழக்குககே விகரவாக தீரப்்பதற்குத் 

ளதகவயான உே்கட்டகேப்கப விரிவுபடுத்துவகதயுே் ளநாக்கோகக் ககாண்டு, ஒரு 

தீவிரோன 3 ஆண்டு நிகழ்சச்ித்திட்டத்திற்கு ரூபா 20,000 மில்லியகன ஒதுக்குவதற்கு 

நான் முன்கோழிகிளறன். 

 

விளசட உயர ் நீதிேன்றங்ககே தாபிப்பதற்கு முன்கனய அரசாங்கே் ளேற்ககாண்ட 

நடவடிக்கககளுக்கு அப்பால், நீதிேன்றங்ககே விகரவாக புதுப்பித்து 

விரிவுபடுத்துவதற்குே் நவீன வசதிககேயிே் உபகரணங்ககேயுே் வழங்குவது 

அவசியோனதாகுே். உயர ்நீதிேன்றத் கதாகுதி இந்த ஆண்டுக்குே் விரிவாக்கப்படுவதால் 

உசச் நீதிேன்றே் ேற்றுே் ளேல்முகறயீடட்ு நீதிேன்றத்திற்கு ளதகவயான கட்டிட 

வசதிககே வழங்குவதற்கு நான் முன்கோழிகிளறன். தற்ளபாதுே்ே வணிகச ் சட்டே், 

சிவில் சட்டே் ேற்றுே் குற்றவியல் சட்டே் கதாடரப்ாக 10 நிபுணத்துவ ஆளலாசகர ்

அணிகேிடமிருந்து கபறப்பட்ட பங்கேிப்புகளுடன் 60 சட்டங்ககே திருத்துவதற்கான 

சட்டமூலங்ககே அடுத்த 3 ோதங்களுக்குே் இந்தச ் சகபயில் முன்கவக்க 

எதிரப்ாரக்்கிளறன். 

 

அரெ மற்றும் தனியொர் துரற செயற்ேொடுகள்  

எேது நாட்கடப் ளபான்று ஏகனய அபிவிருத்தி அகடந்து வருே் நாடுகே் அகனத்துே் 1977 

இற்கு முன்னர ் கசயற்படுத்தப்பட்ட இறுக்கோன கடட்ுப்பாட்டுடன் கூடிய மூடிய 

கபாருோதாரக் ககாே்ககயிலிருந்து கவேிளயறியதுடன் பூளகாே ேயப்படுத்தப்பட்ட 

சந்கதயிகன அடிப்பகடயாக் ககாண்ட ககாே்ககககே பின்பற்றுகின்றன. அந்நாடுகே் 

கடந்த சில வருடங்கோக கபாருோதார ளவகலச ் சட்டகத்திற்குே் ளதசிய  

உற்பத்தித்திறன் ககாண்ட கபாருோதாரத்திகனக் கட்டிகயழுப்புவதற்கு அவசியோன 

ேறுசீரகேப்பு நடவடிக்ககககே முன்கனடுக்க ஆரே்பித்துே்ேன.  

வரத்்தக நடவடிக்கககேில் அரச துகறயிகனவிட தனியார ் துகற முன்னணியில் 

திகழ்கின்றது.  இதற்கு ோற்று வழிமுகறயாக அரச கதாழில் முயற்சிககே தனியார ்

ேயப்படுத்த முடியாது. பதிலாக   அவசியோன அரச துகற  தகலயீடுகளுடன் தனியார ்

துகற ளபான்று அரச கதாழில் முயற்சிகளுக்குத் ளதகவயான முகாகேத்துவ 

சுதந்திரத்திகன வழங்குவதன் மூலே் சந்கத ளபாட்டித் தன்கே அளதளபான்று நுகரள்வார ்

ளசேநலன் என்பவற்றிகன அதிகரிக்க முடியுகேன்பது கதேிவாகுே். எனளவ, பல்ளவறு 

துகறகேில் அரச கதாழில் முயற்சிகேின் வரத்்தக சுயாதீனத்திகன 

உறுதிப்படுத்துவதற்கு அவசியோன அரச சுயாதிக்கத்திகன வழங்குவதற்கான 
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ஒழுங்குறுத்துகக  திட்டகோன்றிகன முன்கவப்பதற்கு நான் முன்கோழிகின்ளறன். 

பல்ளவறு சட்ட வகரயகறகேின் கீழ் தாபிக்கப்படட்ுே்ே ளவறுபட்ட அரச துகற 

நிறுவனங்கேின் பணியாேரக்ளுக்கு ேத்தியில் இடே்கபற ளவண்டிய அரச துகற  மூடிய 

ளசகவகேின் ேறுசீரகேப்பு, ோற்றங்கே் ஊழியரக்ேின் பாதுகாப்பு ேற்றுே் ளசேநலன் 

என்பவற்றிகன உறுதிப்படுத்துகின்ற அளதளவகே, அவற்றினது ளநாக்கங்ககே 

அகடந்து ககாே்வதில்   வகரயகறககே எதிரள்நாக்கியுே்ேது. எனளவ, மூடிய 

ளசகவகேிலுே்ே அரச துகற கதாழில்முயற்சிகேின் ஊழியரக்ே் குறித்த ளசகவகேின் 

நகடமுகறககேப் பின்பற்றி தேது ளசகவ ளதகவப்பாடுகளுக்ளகற்ப  நிறுவனங்கேில் 

இகணத்துக் ககாே்ேப்படுே் வககயில் சட்ட ஏற்பாகடான்றிகன 

அறிமுகப்படுத்துவதற்காக  நிதிச ் சட்டத்திகன திருத்துவதற்கு  நான் 

முன்கோழிகின்ளறன். தற்கபாழுது மூடிய ளசகவ நிறுவனங்கேில் சிக்கியுே்ே 

ஊழியரக்ே் தேது கதாழிற்றுகற ஆரவ்த்திற்கிணங்க கதாழில் புரிவதற்கு  அல்லது தாே் 

வாழ்கின்ற பிரளதசங்கேில் கதாழிகலத் கதாடரவ்தற்கான வாய்ப்புககே 

உருவாக்குவதற்கு இதன் மூலே் எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது.  

பல்ளவறு காரணங்கேினால் இகணந்த பணிககே முன்கனடுக்கின்ற நிறுவனங்கே் 

ளவறுபட்டிருப்பது அதிக கசலவினத்திகன ஏற்படுத்துே் அளதளவகே, இத்துகறகேின் 

அபிவிருத்திச ்கசயற்பாடுகளுக்குப் கபருந் தகடயாகவுே் காணப்படுகின்றது.  

சுற்றுலாத் துகறக்காக, சுற்றுலா ஊக்குவிப்பு அதிகார சகப ளபான்ற 5 நிறுவனங்கே் 

காணப்படுே் அளதளவகே, கதங்குக் ககத்கதாழில் துகறக்காக கதங்குப் 

பயிரச்க்சய்கக ேற்றுே் இகணந்த ககத்கதாழில்கே் அபிவிருத்தி அதிகார சகப 

ளபான்ற 4 நிறுவனங்கே் காணப்படுகின்றகே அவதானிக்கப்படட்ுே்ேதுடன் 

அவற்றிகன இகணந்த நிறுவனக் கட்டகேப்கபான்றாக உருவாக்குவதற்கு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. உற்பத்தித்திறகன அதிகரிக்கின்ற வககயிலான 

ஆராய்சச்ிகளுக்காக கசலவிடப்படுே் வேங்ககே முகாகே கசய்வதற்கு ளதசிய 

ஆராய்சச்ி ளபரகவயுடன் இகணந்த வககயில்  ஆராய்சச்ி நிறுவகங்ககே இயக்க 

ளவண்டிய அவசியமுே் ஏற்பட்டுே்ேது.  

அரெ ஊழியரக்ளுக்கொன ெலுரககள்  

மின்சாரக் கட்டணத்கதக் குகறப்பதற்கு ஒத்துகழப்பு வழங்குவதற்காக சூரிய 

மின்சக்தியிகனப் கபற்றுக்ககாே்வதற்கு அரச ஊழியரக்ளுக்கான விளசட கடன் 

திட்டகோன்றிகனச ்கசயற்படுத்துவதற்கு நான் முன்கோழிகின்ளறன்.  

அரச ஊழியரக்ளுக்கு நியேனங்கே் ேற்றுே் இடோற்றல்கே் வழங்குே் ளபாது 

வதிவிடத்கதக் ககாண்ட ோவட்டங்களுக்கு முன்னுரிகே வழங்குவதகன 

உறுதிப்படுத்தல் ளவண்டுே்.  
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நிகறளவற்றுத் தரேல்லாத அரச ஊழியரக்ே் அலுவலக ளநரத்தின் பின்னர ் ஏகனய 

கதாழில்கேில் ஈடுபடுவதற்கு அனுேதி வழங்கப்படுவதுடன் கவேிநாடட்ு கதாழில் 

வாய்ப்பிகன நாடுபவரக்ளுக்கு இரண்டு வருட ககாடுப்பனவுடன் கூடிய  விடுமுகற 

வழங்கப்படுே். 

வங்கிகேினால் வழங்கப்பட்ட அரச ஊழியரக்ேின் வீடகேப்பு ேற்றுே்  ஆதனக் 

கடன்களுக்காக அறவிடப்படுே் வட்டியிகன ஆகக் கூடியது 7 சதவீதே் வகர 

குகறப்பதற்கு நான் முன்கோழிகின்ளறன். இதன் மூலே் அரச ஊழியரக்ே் 

ோதகோன்றுக்கு ரூபா 3,000 முதல் ரூபா 4,700 வகர ளசமிக்க முடியுே். 

சிறிய மற்றும்  டுத்தரளவிலொன ஏற்றுமதிகரள ஊக்குவிே்ேதற்கொன 

 டவடிக்ரககள்  (ரிஐஈபி திட்டம்) 

ளநரடி ேற்றுே் ளநரடியற்ற ஏற்றுேதிப் கபாருடக்கே ஊக்குவிப்பதற்கு  இலங்ககயில் 

காணப்படாத மூலப் கபாருடக்ே், உதிரிப் பாகங்கே், கசயன்முகறப்படுத்தல் ேற்றுே் 

கபாதியிடற் கபாருடக்ே், ளலபல்கே் ேற்றுே்  ஸ்ரிக்கரக்ே், பட்டியல்கே் ேற்றுே் 

ககளயடுகே் என்பவற்றுக்கு தற்காலிக இறக்குேதி வசதிககே வழங்குவதன்  மூலே் 

உே்நாடட்ு உே்ேடீுகளுக்கு அதிகூடிய கபறுேதி ளசரப்்பினூடாக  உயரத்ர  கபாருடக்கே  

ஏற்றுேதி கசய்வதற்கு ரிஐஈபி திட்டே் கசயற்படுத்தப்படுே். இத்திட்டோனது சிறிய 

ேற்றுே் நடுத்தரேவிலான ஏற்றுேதியாேரக்ளுக்காக ஏற்றுேதி அபிவிருத்தி சகப ேற்றுே் 

இலங்ககச ் சுங்கே் என்பவற்றினால் தாபிக்கப்பட்ட  விளசட ஏற்றுேதி  வசதியேிப்பு 

நிகலயத்தினால் கசயற்படுத்தப்படுவதுடன் இறக்குேதி / ஏற்றுேதி  பிரகடணங்கே் 

உே்ேடங்கோன அகனத்து ஆவணங்ககேயுே் பரிசீலகன கசய்வது கதாடரப்ுகடய 

நிறுவனங்கேினால் இப் பிரிவில் ளேற்ககாே்ேப்படுே். இந்நிகலயே் 3 ோதங்களுக்குே் 

தாபிக்கப்படுே். 

“சுரக்கிமு கங்கொ” பதசிய சுற்றொடல்  ிகழ்ெச்ித்திட்டம் 

“சுரக்கிமு கங்கா” என்பது நாட்டிலுே்ே 103 இயற்கக நதிப் படுகககேில் காணப்படுே் 

நீரவ்ேத்கதப் பாதுகாக்கக் கூடிய நீரப்்பாசனே், குடிநீர,் மின் உற்பத்தி, ககத்கதாழில்கே், 

சுற்றுலா ேற்றுே் ஏகனய ளதகவகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுே் ளதசிய சுற்றாடல் 

பாதுகாப்பு நிகழ்சச்ித் திட்டோகுே்.  ேக்கே் கதாககயின் 30 சதவீதத்திற்குே் 

அதிகோனசரக்ே் நதி நீளரந்து பகுதிகளுக்கு அருகிளலளய வாழ்கின்றனர.் 

 

நாட்டின் நதிப் படுக்கககேில் நீர ் ோசுபடுவது, முக்கியோக ஒழுங்கற்ற ேனித 

நடவடிக்கககே், நகரேயோக்கல் ேற்றுே் ககத்கதாழில்ேயோக்கல் ஆகியவற்றால் 

ஏற்படுகிறது. கபாலிதீன், பிோஸ்டிக் ேற்றுே் ேலே் ளபான்றவற்கற ஆறுகேில் 

ஒழுங்கற்ற முகறயில் அகற்றுதல் ேற்றுே் ேண்ணரிப்பு ேற்றுே் பூசச்ிக்ககால்லிகேின் 

பயன்பாடு காரணோக ஆறுகே் ோசுபடுதல் என்பன சுற்றுசச்ூழலுக்கு சவாலாக 

ோறியுே்ேது. எனளவ, பரிந்துகரக்கப்பட்ட பாதுகாப்புத் ளதகவகளுக்கு இணங்க ஒரு 
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நிறுவப்பட்ட கபாறிமுகறக்கு அகேவாக, கழிவுநீகர ஒழுங்கற்ற முகறயில் 

அகற்றுவகதத் தடுத்தல் ேற்றுே் ேணல் சுரங்கத்கத ஒழுங்குபடுத்துதல் ளபான்ற 

அகடயாேே் காணப்பட்ட முன்னுரிகே நிகழ்சச்ித்திட்டங்களுக்கு ளேலதிகோக ரூபா 200 

மில்லியகன ஒதுக்குவதற்கு நான் முன்கோழிகிளறன். 

 

வனே் ேொதுகொே்பு  

வனப் பரப்பிகன 15,000 ஏக்கராக விரிவுபடுத்துே் துரிதப்படுத்தப்பட்ட 

நிகழ்சச்ித்திட்டத்தின்படி பாகதயின் இரு ேருங்கிலுே், பாடசாகலகே், அரசாங்க ேற்றுே் 

தனியார ்அலுவலகங்கே் அத்துடன் நகர சூழலில் கிகடக்கக் கூடிய நிலங்கேில் பல்ளவறு 

அேவுகேில் வனப் பரப்பிகன அதிகரிப்பதற்கு முன்கோழியப்படுகின்றது. சட்ட 

விளராதோன காடழிப்பிகன தடுப்பதற்கு இலங்கக விோனப்  பகடயின் மூலே் 

கண்காணிப்பு நடவடிக்ககககே வலுப்படுத்துவதற்கு நான் முன்கோழிகின்ளறன். 

அகடயாேப்படுத்தப்பட்ட காடழிப்புகே் இடே்கபற்ற நிலங்கேில் இலங்கக  விோனப் 

பகடயினால் மீே் காடாக்கத்திற்கான உதவி வழங்கப்படுே். இந்ளநாக்கத்திற்காக ரூபா 

350 மில்லியகன ஒதுக்கீடு கசய்வதற்கு முன்கோழியப்படுகின்றது.  

சுய பவரலவொய்ே்புக்கொன ேங்களிே்பு ஓய்வூதிய திட்டம் 

அரச துகற ஊழியரக்ளுக்கு ஓய்வூதியத் திட்டகோன்று இருக்கின்ற ளபாதிலுே், அரச 

நிறுவனங்கே் ேற்றுே் தனியார ் துகறயின் சில ஊழியரக்ே், ஊழியர ் ளசேலாப 

நிதியிலிருந்து ேடட்ுளே பயனகடகின்றனர.்  

 

ளேலுே், விவசாயே், மீன்பிடி, சிறு நிறுவனங்கே் ேற்றுே் சுயகதாழில் ளபான்ற உற்பத்தித் 

துகறகே் ேற்றுே் ளசகவகேில் பணியாற்றுே் கபருே்பான்கேயினருக்குே் ேற்றுே் 

ளவகலவாய்ப்பு, ஆகட, சுற்றுலா, கபருந்ளதாட்டே் ேற்றுே் கவேிநாடட்ு ளவகலவாய்ப்பு 

மூலே் நாட்டிற்கு அந்நிய கசலாவணி வருவாகயக் ககாண்டு வருபவரக்ளுக்குே் 

ஓய்வூதியத் திட்டளோ அல்லது ஊழியர ்ளசேலாப நிதி கபாறிமுகறளயா கிகடயாது. இந்த 

ஊழியரக்ளுக்கு வயதான காலத்தில் நிரந்தர வருோனே் இல்கல. அதனால்தான் 

அவரக்ளுக்காக ஒரு பங்கேிப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்கத 2012 இல் முன்கோழிந்ளதன். 

எனளவ, 65 வயதின் இறுதி வகர ளவகலவாய்ப்பில் உே்ேவரக்ளுக்கு பங்கேிப்பு 

ஓய்வூதிய திட்டத்கத அறிமுகப்படுத்துவதற்கு நான் முன்கோழிகிளறன். 

 

கட்டொய ஓய்வுசேறும் வயது 

ஆண்களுக்குே் கபண்களுக்குே் கட்டாய ஓய்வு கபறுவதற்கு இரண்டு கவவ்ளவறு வயது 

இருப்பகத நியாயப்படுத்த முடியாது. அரச துகறக்கு கட்டாய ஓய்வூதிய வயது 60 

ஆண்டுகே் ேற்றுே் எதிரப்ாரக்்கப்படுே் அதிக ஆயுடக்ாலே் ஆகியவற்கறக் கருத்தில் 

ககாண்டு, பாலினே் அல்லது ளவகலவாய்ப்புத் துகறகயப் கபாருட்படுத்தாேல் ஊழியர ்

ளசேலாப நிதியச ் சட்டத்தில் குறிப்பிடப்படட்ுே்ே ஓய்வூதிய வயகத நீடிப்பதற்கு நான் 
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முன்கோழிகிளறன். கபண்கேின் எதிரப்ாரக்்கப்படுே் ஆயுடக்ாலே் 76.6 ஆண்டுகே் 

ேற்றுே் ஆண்கேின் எதிரப்ாரக்்கப்படுே் ஆயுடக்ாலே் 72 ஆண்டுகே் ஆகுே். 

எவ்வாறாயினுே், 1958 ஆே் ஆண்டில் ஏற்றுக்ககாே்ேப்பட்ட ஊழியர ் ளசேலாப நிதியச ்

சட்டே், நிதியத்தின் நன்கேகளுக்கு தகுதியான ஊழியரக்ளுக்கான ஓய்வூதிய வயகத 

கபண்களுக்கு 50 ஆண்டுகே் ேற்றுே் ஆண்களுக்கு 55 ஆண்டுகே் என நிரண்யித்துே்ேது. 

ஏகனன்றால், ஊழியரக்ேின் ஊழியர ் ளசேலாப நிதியச ் சட்டே் ஏற்றுக்ககாே்ேப்பட்ட 

ளநரத்தில், கபண்கேின் ஆயுடக்ாலே் 57.5 ஆண்டுகோகவுே், ஆண்கேின் ஆயுடக்ாலே் 58.8 

ஆண்டுகோகவுே் இருந்தது. 

 

கிரொம உதவி 

"சுபீட்சத்தின் ளநாக்கு" ககாே்கக ஆவணத்கதத் தயாரிக்குே் ளவகேயில் நாட்டின் 

ேக்களுடன்  அதிளேதகு ஜனாதிபதி அவரக்ே் ளேற்ககாண்ட கலந்துகரயாடலின் ளபாதுே் 

புதிய அரசாங்கத்கத தாபித்ததன் பின்னருே் அரசாங்கத்திடமிருந்து ேக்கே் இலவச 

ேற்றுே் ோனிய அடிப்பகடயில் எகதயுே் ளகாரவில்கல என்கத நாே் அவதானித்ளதாே். 

தங்கே் பிே்கேகேின் கல்விக்காக கிராேப்புற பாடசாகலககேயுே், அவரக்ேின் 

அடிப்பகட சுகாதாரத் ளதகவகளுக்காக கிராேப்புற ேருத்துவேகனகயயுே் அபிவிருத்தி 

கசய்யுோறு அவரக்ே் ஒளர குரலில் ளகாரிக்கக விடுத்தனர.் எந்தகவாரு இகடயூறுே் 

இன்றி அவரக்ளுக்கு அன்றாட ளவகலககே கதாடரவ்தற்கு ஏற்றுக்ககாே்ேப்பட்ட 

தரங்களுக்கு இணங்க கிராேப்புற வீதகயான்கற வழங்குோறுே் ளகடட்ுக்ககாண்டனர.் 

பாதுகாப்பான குடிநீகர வழங்குோறுே் அவரக்ே் ளேலுே் ளகடட்ுக்ககாண்டனர.் தங்கே் 

கசாந்த திறகேககேப் பயன்படுத்தி அவரக்ேின் வாழ்வாதார நடவடிக்ககககே 

ளேே்படுத்துவதற்கு உதவுே் வககயில் குேங்ககேயுே் கால்வாய்ககேயுே் 

புனரந்ிரே்ாணே் கசய்யுோறுே் அவரக்ே் அரசாங்கத்திடே் ளகாரிக்கக விடுத்தனர.் 

வனவிலங்குகேின் தாக்குதல்கேிலிருந்து அவரக்ேின் கசாத்துக்ககேயுே் 

பிே்கேககேயுே் பாதுகாக்குோறுே், ளேற்குறிப்பிட்ட வசதிகளுடன் கிராேத்திற்கு 

மின்சாரே், கதாகலத்கதாடரப்ு ேற்றுே் கதாழில்நுட்பத்கத வழங்குோறுே் 

ளகாரியுே்ேனர.் எந்தகவாரு இகடத்தரகருே் இல்லாேல் தங்கே் உற்பத்திகய சந்கதக்கு 

வழங்குவதற்குே் அவரக்ேின் கபாருோதார ேற்றுே் சமூக நடவடிக்கககளுக்கு 

எந்தவிதோன சிரேங்களுே் இன்றி நிதிகயப் கபற்றுக்ககாே்வதற்குே் ஒரு முகறகேகய 

அவரக்ே் ளகாரினர,் கிராே ேக்களுடன் ளேற்ககாே்ேப்பட்ட கலந்துகரயாடல் 

முன்கனடுப்புகேின் அடிப்பகடயில் கிராேத்திற்கு உதவுவதற்கு பின்வருவனவற்கற 

நான் முன்கோழிகிளறன். 

 

1. அடுத்த மூன்று ஆண்டுகேில் சகலருக்குே் பாதுகாப்பான குடிநீர ் வழங்குே் 

அரசாங்கத்தின் இலக்குக்கு இணங்கியதாக சமூக குடிநீர ் அபிவிருத்தி 
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நிகழ்சச்ித்திட்டங்கே், நீரத்்ளதக்கங்கே் ேற்றுே் நீர ் வேங்ககே ளேே்படுத்துதல் 

ஆகியவற்றுடன் இகணந்து சுோர ் 450,000 வீடுகளுக்கு 2021 இல் குழாய் நீர ்

வழங்கல் இகணப்புகே வழங்குவதற்காக ரூபா 5000 மில்லியன் ளேலதிகோக 

ஒதுக்கீடு கசய்யப்படுே்.  

2. கபருே்பாலுே் அகனத்து கிராேங்ககேயுே் உே்ேடக்கியதாக 100,000 

கிளலாமீட்டர ் நிகழ்சச்ித் திட்டத்தின் கீழ் 50,000 கிளலாமீட்டர ் கிராமிய வீதிககே 

புனரகேப்பதற்கு ரூபா 20,000 மில்லியகன ளேலதிகோக ஒதுக்குவதற்கு 

முன்கோழிகிளறன். 

3. 12,000 கிராேப்புற கிராேஙககே   கவேிச ் சூழலுடன்  இகணப்பதற்கு 

வசதியேிப்பதற்கு  சிறிய வாகனங்களுக்கு கசல்லக்கூடிய அணுகுககயிகன 

வழங்குவதற்காக வடிவகேக்கப்படட்ுே்ே 10,000 கிராேப்புற பாலே் 

நிகழ்சச்ித்திட்டத்கத விகரவுபடுத்துவதற்கு ரூபா .7000 மில்லியகன நாே் 

ஒதுக்குளவாே். 

4. பிரளதச கசயலக ேட்டத்தில் 1000 ளதசிய பாடசாகல அபிவிருத்தி நிகழ்சச்ித் 

திட்டத்தின் கீழ் அபிவிருத்தி கசய்யப்படவுே்ே அந்த கிராமிய பாடசாகலகளுக்கு 

ளதகவயான ஆசிரியரக்கேயுே்  அடிப்பகடச ் வசதிககேயுே் வழங்குவதற்குே், 

ரூபா 3,000 மில்லியன் ஒதுக்கீடு வழங்கப்படுே். 

5. கிராமிய ேருத்துவேகனகே், ேருந்தகே் ேற்றுே் ேகப்ளபற்று சிகிசக்ச 

நிகலயங்கே் ஆகியவற்கற ளேே்படுத்துவதற்கு ரூ .5,000 மில்லியன் ஒதுக்குதல். 

6. கிராமிய பாடசாகல விகேயாடட்ு கேதானங்ககேயுே் கிராமிய விகேயாடட்ு 

சங்கங்ககேயுே் அபிவிருத்திகசய்தல், பாடசாகல சிறுவரக்கே விகேயாட்டிற்கு 

ஊக்குவித்தல், ககப்பந்து ளபான்ற பிராந்திய விகேயாடட்ு நடவடிக்ககககே 

ளேே்படுத்துதல், ேற்றுே் விகேயாடட்ுகேில் கபண்கேின் பங்குபற்றுதகல 

ஊக்குவிப்பதற்காக அபிவிருத்தி நடவடிக்ககககே நகடகறப்படுத்துதல் 

ஆகியவற்கற ளேே்படுத்துவதற்கு ரூபா 3,000 மில்லியன் ளேலதிக ஒதுக்கீடக்ட 

ஒதுக்குவதற்கு நான் முன்கோழிகிளறன். 

7. 200,000 சமுரத்ி கபறுநர ் குடுே்பங்ககே கேயோகக் ககாண்டு வீடட்ு 

கபாருோதாரங்ககே ளேே்படுத்துே் நிகழ்சச்ித் திட்டங்களுக்கு உதவுே்கபாருடட்ு 

அவரக்ே் வாழுே் கிராேங்களுக்கு அதிகாரே் வழங்கவுே் ரூபா 10,000 மில்லியகன 

ஒதுக்கப்படுே். 

8. பாரே்பரிய ககத்கதாழில்ககே ககயாளுே் கிராேங்கேலுே்ே  விளசட 

அே்சங்ககேக் ககாண்ட கபாருடக்கே உற்பத்தி கசய்வதன் மூலே் சந்கத 

வாய்ப்புககே ஈரப்்பதற்கு ரூபா 2,000 மில்லியகன ஒதுக்குதல். 

9. யாகன ளவலி ேற்றுே் அகழிககேத் தயாரித்தல், ேனிதன் யாகன ளோதலின் 

மூலே் ஏற்படுே் உயிர ் ேற்றுே் கசாத்துக்களுக்கான ளசதங்ககே தடுப்பதன் 

மூலே், ேக்ககேப் பாதுகாப்பதற்கு அந்தப் பகுதிகேில் உே்ே சமூகங்கேின் 

பங்கேிப்புடன் பாதுகாப்புத் நிகழ்சச்ித்திட்டங்ககே வலுவூடட்ுவதற்காக, காடட்ுப் 
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பகுதிகே், குேங்கே் ேற்றுே் ஆறுகேில் உே்ே விலங்குகேின் உணவுத் 

ளதகவககே அபிவிருத்தி கசய்வதற்காக ரூபா 3,000 மில்லியகன ஒதுக்குங்கே்,  

10. சரணாலயங்கே் ேற்றுே் யாகன வாழுே் பகுதிககே அவற்றின் இடே்கபயரவ்ு 

முகறகளுக்கு இகடயூறு கசய்யாேல் பாதுகாத்தல். 

11.  விலங்குகேின் அசச்ுறுத்தலுக்கு ஆோகக்கூடிய பகுதிகேில் உே்ே விவசாய 

அகேப்புகளுக்கு அவற்றின் தானியங்ககே பாதுகாக்கப்பட்ட முகறயில் 

கவத்திருக்கவுே் ககாே்கலன்ககே வழங்குதல்.  

12. வனவிலங்கு பகுதிகளுக்கு அருகிலுே்ே கிராே எல்கலகளுக்கு குப்கபககே 

ககாட்டுவதன் காரணோக காடட்ு யாகனககே கிராேங்களுக்கு 

ஈரக்்காதிருக்குே். 

 

துரறமுக  கர சேொருளொதொர  வலயம் 

துகறமுக நகர கபாருோதார வலயத்கத கவரச்ச்ிகரோன வியாபார கேயோக விருத்தி 

கசய்யுே் நிகழ்சச்ித் திட்டத்தின் கீழ், நிதி ேற்றுே் வரத்்தக கேயத்கத தாபிப்பது 

இப்ளபாது ஆரே்பிக்கப்பட்டுே்ேது. வரத்்தக நிகலயத்தின் முதல் கட்டே் 2021 ஆே் 

ஆண்டில் வணிக நடவடிக்கககளுக்காக திறப்பதற்கு திட்டமிடப்படட்ுே்ேது. ளேலுே் 

துகறமுக நகர கபாருோதார வலயத்கத அபிவிருத்தி கசய்வதற்கு ளதகவயான புதிய 

சட்ட கட்டகேப்கப நாடாளுேன்றத்தில் முன்கவப்பதற்கு நான் எதிரப்ாரக்்கிளறன். இது 

நே் நாட்டில் முதலீடட்ு ஊக்குவிப்பின் முக்கியோன கேயப் புே்ேியாகுே், இது 

மூளலாபாய அபிவிருத்திச ் சட்டத்தின் கீழ் வரிச ் சலுககககேயுே் வழங்குே் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 

ஏற்றுமதிக் கொே்புறுதி  

ஏற்றுேதிகேின் கபறுகக உறுதிப்படுத்தலினூடாக நிதியேிப்பு வசதிககே 

துரிதப்படுத்துவதற்கு, ஏற்றுேதி  வருோனத்தில்  1 சதவீத காப்புறுதி தவகணக் 

கட்டணத்கத பங்கேிப்பாகப் கபற்று இலங்கக காப்புறுதிக் கூடட்ுத் தாபனத்தினால் 

காப்புறுதித் திட்டகோன்றிகனச ்கசயற்படுத்துவதற்கு நான்  முன்கோழிகின்ளறன். 

குளங்கள் புனரரமே்பு  

சிறிய ேற்றுே் நடுத்தரேவிலான குேங்கேின் புனரகேப்பு கபருே்ளபாக  அறுவகடயின் 

பின்னர ்11 ோவட்டங்கேில் ஆரே்பிக்கப்படுே். இந் ளநாக்கத்திற்காக ரூபா 600 மில்லியன் 

ஒதுக்கீடு கசய்யப்படட்ுே்ேது. 

 சுற்றொடல் 

சுற்றாடல் உணரத்ிறன் முகறயில் கபாலிதீன் ேற்றுே் பிோஸ்டிக் கழிவுகேிலிருந்து 

ஏற்படுே் பாதிப்கபக் குகறக்குே் கபாருடட்ு 2021 சனவரி 01 முதல் ஒற்கறப் பயன்பாட்டு 
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கபாலிதீன் ேற்றுே் பிோஸ்டிக் பயன்பாடக்ட தகட கசய்வதற்கு நான் 

முன்கோழிகிளறன். சகல பிோஸ்டிக் உற்பத்திக்குே் கண்ணாடிப் கபாருடக்ே், 

சுற்றுசச்ூழல் நட்பான சுகாதார கபாருடக்ே் ேற்றுே் இழிவுபடுத்தக் கூடிய கபாருடக்ே் 

ஆகியவற்றிற்காக மீே்சுழற்சி கசய்வது கட்டாயோக்கப்படுே். 

சிறிய ேற்றுே் நடுத்தர அேவு கதாழில்முயற்சியாேரக்ளுக்கு கடன்ககே வழங்குதல் 

(கடன் உத்தரவாத திட்டே்) 

 

முடிவுரர 

ககௌரவ சபாநாயகர ்அவரக்ளே, 

இந்த வரவு கசலவுத் திட்டோனது வீழ்சச்ியகடந்துே்ே கபாருோதாரத்கத 

கட்டிகயழுப்புவதற்கு சேரப்்பிக்கப்படுகின்ற அபிவிருத்தி வரவு கசலவுத்திட்டோகுே்.  

அது “சுபீட்சத்தின் ளநாக்கு” ககாே்ககப் பிரகடணத்கத யதாரத்்தோக ோற்றி ளபரண்டப் 

கபாருோதார ளநாக்கில் சகல துகறககேயுே்  உே்ேடக்குே் வககயில் தயாரிக்கப்பட்ட 

வரவு கசலவுத்திட்டோகுே்.  உலகோவிய கபாருோதாரத்தில் 42ளபாட்டிக்குரிய 

உே்நாடட்ு கபாருட்கே் ேற்றுே் ளசகவ உற்பத்திக்காக எேது வியாபார சமூகத்திற்கு 

வழங்கப்பட்ட விளசட முதலீட்டு வாய்ப்புக்கே் பலவற்கற திறக்கின்ற வரவு 

கசலவுத்திட்டோகுே். உே்நாடட்ு கபாருோதாரத்கத ளபாட்டிக்குரியதாக உலகோவிய 

கபாருோதாரத்திற்கு பிரளவசிப்பதற்காக அடுத்த 3 ஆண்டுகளுக்குே் எேது நாட்டிலுே்ே 

சகல தரத்கதயுே் ளசரந்்த உற்பத்தியாேரக்கே இதற்காக அரப்்பணிப்கபச ் கசய்தல் 

42ளவண்டுே்.  அரசாங்க ளசகவகய அதற்கு ஊக்குவித்தல் ளவண்டுே். 

வரி அல்லது கசலாவணி கடட்ுப்பாடட்ு  சட்டங்கேிலிருந்து மீளுவதற்காக உே்நாட்டிளலா 

அல்லது  கவேிநாட்டிளலா ேகறத்து கவத்திருக்கின்ற பணத்கத நாட்டின் 

அபிவிருத்திக்கு பயன்படுத்துோறு அந்த வரத்்தகரக்ேிடமுே் நான் ளகடட்ுக் 

ககாே்கின்ளறன்.    இந்த வரவு கசலவுத்திட்டத்தினூடாகச ் கசய்யப்படட்ுே்ே எந்தகவாரு 

முதலீட்டுக்குே் அவ்வாறு பணத்கத பயன்படுத்துகின்ற வரத்்தகரக்ளுக்கு 

ஏற்றுக்ககாே்ேப்பட்ட சத்தியக் கடதாசிகயான்றுடன் நூற்றுக்கு ஒரு வீத வரிகயச ்

கசலுத்துவதற்கு உட்படட்ு வரி விடுவிப்கப வழங்குவதற்குே் சட்ட ஏற்பாடுககே 

பயன்படுத்துவதற்குே் எதிர ்பாரக்்கின்ளறன். 

2021 ஆே் ஆண்டுக்காக ேதிப்பீடு கசய்யப்பட்ட அரசாங்கத்தின் வருோனே் ரூபா 1,886 

பில்லியனாகுே். அரசாங்கத்தின் கோத்தச ் கசலவு ரூபா 3,441 பில்லியனாக இருக்கன்ற 

படியினால் வருோனத்திற்குே் கசலவினத்திற்குே் இகடயிலான இகடகவேி  ரூபா 1,555 

பில்லியனாகுே். 2014 ளதசிய வருோனத்தில் 32.3  சதவீதோகக் காணப்பட்ட தனியார ்

முதலீடு 2019 இல்  27.6 சதவீதோக குகறவகடந்திருப்பது, தகடப்பட்டிருந்த நாட்டின் 

அபிவிருத்தி 42 ளவகத்கத மீண்டுே் ஆரே்பிப்பதற்கு அரசாங்கே் வலுவான ஆரே்பத்கத 
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வழங்க ளவண்டியதனாலுே் 2021 இல் ளதசிய வருோனத்திலிருந்து 9 சதவீதத்திற்கு சற்றுக் 

குகறவான வரவுகசலவுப் பற்றாக்குகறகய எடுத்தக் காடட்ுவதற்கு 

திட்டமிடப்படட்ுே்ேது. 

உே்நாடட்ு ேற்றுே் கவேிநாடட்ு  ககாடுப்பனவுகேில்  காலாவதியான கடகன நீண்டகால 

கடனாக மீண்டுே் வழங்குவதற்கு உே்ே வாய்ப்புக்கே்   அதிகரித்துே்ேபடியினால் இந்த 

வரவு கசலவு இகடகவேிகய முகாகே கசய்ய முடியுகேன்பது எனது நே்பிக்ககயாகுே். 

மிக உயரந்்த ேட்டத்தில் காணப்படுே் கபாருோதார ககாே்ேேவுப் பயன்பாடக்ட 

அதிகரித்துக் ககாே்வது இந்த வரவுகசலவுத்திட்டதின் மூலே் சேரப்்பிக்கப்பட்ட கிராமிய  

அளதளபான்று நகர பாரே்பரிய கதாழில்நுட்ப ரீதியிலுே் நுண்நிதி ளபான்ற மூலதனச ்

சந்கத ரீதியிலுே் ஒன்றுக் ககான்று கபாருந்துகின்ற அபிவிருத்தி முன்கோழிவுகேின் 

மூலே் ஏற்படுத்திக்ககாே்ே முடியுே்.  2021 இல் எதிரப்ாரக்்கப்படுே்  கபாருோதார 

வேரச்ச்ி 5.5 சதவீதோக உே்ே அளதளவகேயில்  அதகன 6 சதவீத வேரச்ச்ி வீதத்திற்கு  

இட்டுச ் கசல்வதுடன் அரசாங்க வருோன வேரச்ச்ிகய  தற்ளபாது காணப்படுகின்ற 9.7  

சதவீதத்திலிருந்து 14.1 சதவீதே்  வகர அதிகரிப்பது  எேது வரவு கசலவுத்திட்ட 

இகடகவேிகயக் குகறக்குே்  நடுத்தரகால ளநாக்கு என்பதகன வலியுறுத்துகிளறன்.  

2025 அேவில் வரவுகசலவுப் பற்றாக்குகறகய 4 சதவீதத்திற்கு இலக்கிடப்பட்ட 

கபாருோதார வேரச்ச்ியினூடாக விரிவுபடுத்துகின்ற வரி வருோன வேரச்ச்ி,  அரசாங்க 

கசலவினே் ேற்றுே் அரசாங்க கதாழில் முயற்சி முகாகேத்துவே் ஆகியவற்றில் 

அதிகேவு நே்பிக்கக கவத்துே்ேகேயினாலாகுே். கபாருோதார புத்துயிரேித்தல் 

வறுகேகய ஒழிக்குே் அபிவிருத்தி வரவு கசலவுத்திட்டத்திற்கு உங்கே் அகனவரினதுே்  

ஆசிரவ்ாதத்கத ளவண்டி நிற்கினளறன்.   

 

முே்ேணிகேின் ஆசிகே் உரித்தாகடட்ுே்.! 

 

 


