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2020 வரவு  செலவுத் திட்ட உரர 

 

ககௌரவ சபாநாயகர ்அவரக்ளே, 

2020  வருடத்திற்கான ஒதுக்கீடட்ுச ் சட்டத்தின் மீதான இரண்டாவது வாசிப்பப  இந்த ளேலான  

சபபக்கு சேரப்்பிப்பதில்  கபருமிதே் அபடகின்ளறன். 

நான் நிதி அபேசச்ர ் என்ற  வபகயில்  இவ் ஒதுக்கீடட்ுச ் சட்டத்பத சேரப்்பிப்பது 11 ஆவது 

தடபவயாக இருக்கின்ற ளபாதிலுே், இது வபர இப் பாராளுேன்றத்திற்கு சேரப்்பிக்கப்பட்ட 

ஒதுக்கீடுச ் சட்டங்கேிலுே் பாரக்்க இது ளவறுபடட்ுக் காணப்படுகின்றது. ஏகனனில், இது 04  

இபடக்கால வாக்குப் பதிவுக் கணக்குகபே உே்ேடக்கிய ஒதுக்கீடட்ுச ் சட்டோகவுே், இதனுடன் 

கதாடரப்ுபட்டதாக எேது அரசாங்கத்தின் அரச நிதி முகாபேதத்ுவே் கதாடரப்ான கணக்கு 

அறிக்பககயான்றாகவுே் இவ் ஒதுக்கீடட்ுச ்சட்டே் இருப்பதனால் ஆகுே். 

ககௌரவ சபாநாயகர ்அவரள்ே, 

2019  நவே்பர ் ோதே் 16 ஆந் திகதி  நபடகபற்ற சனாதிபதித் ளதரத்லின் ளபாது அதிளேதகு 

ளகாட்டாபய ராஜபக்ஷ சனாதிபதி அவரக்ே் 69 இலடச்ே் வாக்குகளுடன்  அதாவது 52.25 சதவீத 

வாக்குகளுடன் ேக்கே் ஆபணபயப்   கபற்று இந் நாட்டின் சனாதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டார.் 

அத் தருணத்தில் அப்ளபாதிருந்த அரசாங்கே் 2020 ஆே் வருடத்திற்காக ஒதுக்கீடட்ுச ்

சட்டகோன்பற சேரப்்பித்திருக்கவில்பல. ளதரத்லின் பின்னர ் அதபன சேரப்்பிக்குே் 

எதிரப்ாரப்்புடன் இபடக்கால வாக்குப் பதிவுக் கணக்ககான்று நிபறளவற்றப்படட்ிருந்தது. 

சனாதிபதித் ளதரத்பலத் கதாடரந்்து அப்ளபாபதய அரசாங்கே் இராஜினாோ கசய்தபதத ்

கதாடரந்்து பாராளுேன்றத்தில் கபருே்பான்பேயிபனக் ககாண்டிராத நாே் பாராளுேன்ற 

ளதரத்கலான்பற எதிரப்ாரத்்த வண்ணே் அரசாங்ககோன்பற அபேதத்ு, இபடக்கால வாக்குப் 

பதிவுக் கணக்கிற்கு ஏற்ப  வரவு கசலவுகபே  முகாபே கசய்ளதாே். 

2020 ோரச் ் ோதே் 02 ஆந் திகதி பாராளுேன்ற ளதரத்ல் திகதி குறிக்கப்பட்டபத கதாடரந்்து, 

அரசியலபேப்பின் 150 (இ) உறுப்புபரயின் பிரகாரே் ஜூன் – ஆகஸ்ட் காலப்பகுதிக்காக 

இபடக்கால வாக்குப் பதிவுக் கணக்ககான்பற நிபறளவற்ற அதிளேதகு சனாதிபதி அவரக்ே் 

அங்கீகாரே் வழங்கினார.் 

நாட்டில் நிலவிய  ககாளறானா கதாற்றுளநாய் பரவபலக்  கவனத்திற் ககாண்டு ளதரத்ல்கே் 

ஆபணயாேரினால் இத்ளதரத்ல் ஆகஸ்ட் ோதே் வபர பிற் ளபாடப்பட்டபதத் கதாடரந்்து 

அதிளேதகு சனாதிபதி  அவரக்ேினால் யூபல –கசப்கரே்பர ் காலப்பகுதிக்காக மீண்டுகோரு 

தடபவ இபடக்கால வாக்குப் பதிவுக் கணக்ககான்று  அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 
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2020 ஆகஸ்ட் ோதே் நபடகபற்ற கபாதுத ்ளதரத்லில் 59.09 சதவீத வாக்காேரக்ேின் விருப்பத்துடன் 

149 பாராளுேன்ற உறுப்பினரக்ளுடன் அறுதிப் கபருே்பான்பேபயக் ககாண்ட அரசாங்கத்பத 

எே்ோல் நிறுவ முடிந்ததுடன், இே் ளேலான சபபயில் சபாநாயகராக நீங்கே் கதரிவு 

கசய்யப்பட்டீரக்ே். 

அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்த  இபடக்கால வாக்குப் பதிவுக் கணக்குகளுக்குரிய காலப்பகுதியில் 2020 

வருடத்திற்கான ஒதுக்கீடட்ுச ் சட்டகோன்பற  பாராளுேன்றத்திற்கு சேரப்்பிப்பதற்கு ளபாதிய 

காலே் இல்லாதிருந்ததால், 2020 ஆகஸ்ட் ோதே் நிதி  அபேசச்ர ் என்ற வபகயில் கசப்டே்பர ்

ோதே் கதாடக்கே் 04 ோத காலப்பகுதிக்காக என்னால் சேரப்்பிக்கப்பட்ட இபடக்கால வாக்குப் 

பதிவுக் கணக்கிற்கு இவ் உயர ் சபப அங்கீகாரே் வழங்கியது. அதற்கபேய, 2020 வருடத்தில் 04 

இபடக்கால வாக்குப் பதிவுக் கணக்குகேின் மூலே் அரசாங்க நிதி முகாபே கசய்யப்படட்ுே்ேது. 

ககௌரவ சபாநாயகர ்அவரக்ளே, 

அரசாங்க ளசபவகபே முன்கனடுதத்ுச ் கசல்வதற்குே், அங்கீகரிக்கப்படட்ுே்ே 

கசலவினங்களுக்காக நிதி ஒதுக்கீடுகபே கசய்வதற்குளே  இபடக்கால வாக்குப் பதிவுக் 

கணக்ககான்றினால்  முடியுே்.  இதனால் அரசாங்ககோன்றுக்கு குறிப்பாக கதேிவான ேக்கே் 

ஆபணபயப் கபற்று  ோற்றகோன்பறச ் கசய்யுே் எதிரப்ாரப்்புடன் நியமிக்கப்டுகின்ற புதிய 

அரசாங்ககோன்றுக்கு புதிய ளவபலத்திட்டங்கபே அமுல் கசய்வதற்குே்ே வாய்ப்புகே் 

ேடட்ுப்படுத்தப்படுகின்றது. எனளவ, ளகாட்டாபய ராஜபக் ஷ சனாதிபதி அவரக்ேின்  

தபலபேயில் கதரிவு கசய்யப்பட்ட கபாதுசன முன்னணி அரசாங்கே், அதன் முதலாவது 

வருடத்தில்,  இதற்கு முன் ளதரத்ல்கே் மூலே் ஆட்சிக்கு வந்த அரசாங்கங்கேிலுே் பாரக்்க 

ளவறுபட்ட வித்தியாசோன சவால்மிகு  நிபலபேகளுக்கு முகங்ககாடுத்தது என்பபத 

இே்ளேலான சபபக்கு கதரிவிக்க விருே்புகிளறன். 

ககௌரவ சபாநாயகர ்அவரக்ளே, 

தற்சேயே் உலகின் ஒவ்கவாரு நாடுே் ககாளறானா கதாற்றுளநாய்  காரணோக பாரிய 

பின்னபடவிபனச ் சந்தித்துே்ேபேபய சரவ்ளதச நாணய நிதியத்தினால் (IMF) அண்பேயில் 

கவேியிடப்படட் (World Economic Outlook 20
th

  October 2020)   அறிக்பகயின் மூலே் 

சுட்டிக்காட்டப்படட்ுே்ேது. இப் பின்னபடபவத் கதாடரந்்து உலகின் பிரதான கபாருோதாரங்கே்  

அபனத்துே் எதிரே்பற,  கபாருோதார வேரச்ச்ிபயளய பதிவு கசய்துே்ேன. எேது வலயத்தின் 

பிரதான கபாருோதாரோக விேக்குகின்ற இந்தியாவின் கபாருோதாரே் 10.3 சதவீத வீழ்சச்ிபய 

அபடயுகேன  எதிரவ்ு கூறப்படட்ுே்ேது.  உயர ் கபாருோதார வேரச்ச்ிபயப் ளபணி உலகின் 

இரண்டாவது கபாருோதாரோக முன்ளனாக்கி வந்துே்ே சீனா சாரப்ில் சரவ்ளதச நாணய நிதியே் 

1.9 சதவீத கபாருோதார வேரச்ச்ிபயளய எதிரப்ாரத்்து நிற்கின்றது.  உலகின் பலே் கபாருந்திய 

கபாருோதாரோக விேங்குகின்ற ஐக்கிய  அகேரிக்கா கூட 4.3 சதவீத பின்னபடபவக் 

காடட்ுவதுடன். ஐளராப்பிய பலே் கபாருந்திய நாடுகளுட்பட அவ்வலயே் 8.3 சதவீத வீழ்சச்ிபய 
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கண்டுே்ேது. இலங்பகயின் கபாருோதார வேரச்ச்ி ளவகே் 4.6 சதவீத எதிரே்பற கபறுேதிபய 

காடட்ுகின்றது என்பபதயுே் இவ்ளவபேயில் சுடட்ிக் காடட்ுகின்றது. 

 ஐளராப்பா, அகேரிக்கா ேற்றுே் கதற்காசிய நாடுகேில், கபாருோதார வீழ்சச்ிக்கு ளேலதிகோக  

ககாகறானா கதாற்றுளநாயால் பாதிக்கப்பட்ட  ேற்றுே் ேரணேபடந்த கணிசோளனாபர 

ளநாக்குே் ளபாது இத் கதாற்றுளநாயின் பயங்கரத்பத  சுட்டிக்காடட்ுவது  ேடட்ுேல்லாது 

அந்நாடுகேின் சுகாதார ேற்றுே் அரசாங்க ளசபவகேின் ககாே்ேேவு ளபாதியதேவு 

காணப்படாபேயுே் இதன் மூலே்  கதேிவாகின்றது.  அளத ளபான்று  சுகாதார ேற்றுே் சமூக 

ளசேநல ளதபவகபே சந்பதப் கபாருோதாரத்தினுே் ேடட்ுே் நிபறளவற்றிக் ககாே்வதற்கான 

வபரயபறயிபனயுே் சுட்டிக் காடட்ுகின்ளறன். 

எேது நாட்டினதுே் எேது அரசாங்கத்தினதுே் விளசட அே்சே் யாகதனில், இலவச சுகாதார ேற்றுே் 

சமூக ளசேநலபன அடிப்பபடக் ககாே்பகயாக ஏற்றுக் ககாண்டுே்ேபேயாகுே். 2020 கபாதுத் 

ளதரத்லில்  இந்நாட்டின் அறுதிப் கபருே்பான்பே ேக்கே், எதிரக்்கட்சியில் அேரந்்திருந்த 2015 – 2019 

அரபசப் ளபாலல்லாது நாடப்டக் கட்டிகயழுப்புே் ”சுபீடச்த்தின் ளநாக்கு” என்ற அரசாங்கத்தின் 

ககாே்பகப் பிரகடனத்தினுே் எேது அரசாங்கே் சந்பத வபரயபறகபே இனங்கண்டு அரச 

துபறயில் பரந்த அேவில் பணிகபே நிபறளவற்றுவதற்கு அரப்்பணித்துே்ே 

அரசாங்ககோன்றாக கசயற்படட்ு வருகின்றது.  எதிரப்ாரா இரண்டாவது அபலயின் 

பாதிப்புகபேயுே் தாங்கிய வண்ணே், உயிர ் இழப்புகேின் எண்ணிக்பக அதிகோக இருந்த 

ளபாதிலுே் எே்பேக் காட்டிலுே் முன்னணியிலுே்ே கபருே்பாலான நாடுகளுடன் ஒப்பிடுே் ளபாது 

இறப்பு வீதே் 0.3% சதவீதே் என்ற ஆகக் குபறந்த  ேட்டத்தில்  ளபணி, ளநாய் ஒழிப்பிலுே் 

தனிபேப்படுத்தல் கதாழிற்பாட்டிலுே் எேக்கு முன்னணியில் திகழ்வதற்கு முடிந்திருப்பது இதன் 

காரணோகளவ. 

இதற்குப் பிரதான காரணே், எேது நாட்டில் சகல பிரளதசங்கேிலுே் அமுல் கசய்யப்படுகின்ற 

இலவச சுகாதார முபறபேயுே், சுகாதார ளசபவயுே் என்பபத நாே் ேறந்துவிட முடியாது. இந்த 

கநருக்கடியான காலப்பகுதியில் சுகாதார ளசபவபய பலப்படுத்திய வண்ணே் எேது நாட்டின் 

அரச ளசபவ, பாதுகாப்புப் பபட ேற்றுே் கபாலிஸ் பிரிவினால்  நிபறளவற்றப்படுகின்ற ளேலான 

ளசபவகபே ளநாக்குே் ளபாது, அச ்ளசபவகேின் ளதசிய முக்கியதத்ுவே் இந்த ளேலான சபபயின் 

அங்கீகாரத்திற்கு உட்பட ளவண்டுகேன நான் நே்புகிளறன். அரச நிதித் தத்துவே் 

அேிக்கப்படட்ுே்ே இப் பாராளுேன்றே்,  இவ் அங்கீகாரத்திபன வழங்குவது ேடட்ுேல்லாது, 

இலவச சுகாதார ளசபவகபே நாடு முழுவதுே் கேன்ளேலுே் வலுவானதாக ளபணிச ் கசல்ல 

ளவண்டுகேன்ற நிபலப்பாடப்ட ஒருமித்த குரலில் உறுதிப்படுத்திய வண்ணளே இச ்

ளசபவகளுக்கு நிதி ஒதுக்கீடுகபேச ்கசய்ய ளவண்டுே்.  
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ககௌரவ சபாநாயகர ்அவரக்ளே, 

இபடக்கால வாக்குப் பதிவு கணக்குகேிலுே்ே வபரயபறகளுக்குட்படட் கீழ் அளத ளபான்று, 

எேது பலவீனோன வரவு கசலவுத்திட்ட ேற்றுே் கபாருோதாரத்திற்கு ேத்தியிலுே் கூட  

ககாளறானா பவரஸ் கதாற்பற முகாபே கசய்வதற்கு பாரிய முயற்சி எடுக்கப்படட்ுே்ேது. 

ளநாயாேிகபே அபடயாேே் காணல், தனிபேப்படுத்தல், பரிளசாதபனகே் ேற்றுே்  இபவ 

சாரந்்த ளசே நலன் நடவடிக்பககளுக்காக இதுவபர அரசாங்கே் கசலவிடட்ுே்ே கதாபக சுோர ்

70,000 மில்லியன் ரூபாவாகுே். ளநாய் நிவாரண பணிகளுக்காக ககாழுே்பிற்கு ேடட்ுே் 

ேடட்ுப்படுத்தப்படட்ிருந்த பவத்தியசாபல ககாே்ேேபவ  ஒரு வருடத்திற்குே் குபறந்த 

காலப்பகுதியில் நாட்டின் பல்ளவறு பிரளதசங்களுே் உட்படுோறு 17 பவத்தியசாபலகே் வபர 

அதிகரிக்கப்படட்ுே்ேது. ளநாய் பீடித்தவரக்ளுக்கு விளசட சிகிசப்சகபே அேிப்பதற்கான 

கட்டில்கேின் எண்ணிக்பக சுோர ்600 வபர அதிகரிக்கப்படட்ுே்ேது. ளநாய் பரிளசாதபனக்கான 

PCR ககாே்ேேபவ நாகோன்றுக்கு   7,500 – 10,000 வபர அதிகரிப்பதற்கு முடிந்துே்ேதுடன், இங்கு 

ஒரு PCR  பரிளசாதபனக்கான கசலவு ரூபா 6,000 என்ற வபகயில் ஒரு நாளுக்கான கசலவு 50 

மில்லியன் ரூபாபவ தாண்டுகின்றது.  14 நாே் ளநாய் நிவாரணத்திற்கு 

உட்படுத்தப்படுகின்றவரக்ேின் உணவு ேற்றுே் ளசேநலன் நடவடிக்பககளுக்காகவுே் அரசு 

கபருந் கதாபகப் பணதப்த கசலவு கசய்கின்றது. இதனிபடளய   ககாளறானா கதாற்று ளநாய் 

காரணோக வருோனே் பாதிக்கப்பட்ட குடுே்பங்களுக்கு ரூபா 5,000 ககாடுப்பனவுே் 

வழங்கப்படுகின்றது. இச ் கசலவுகளுக்கு ளேலதிகோக, இச ் ளசபவகேில் ஈடுபடுே் அரச 

ஊழியரக்ேின் ககாடுப்பனவுகளுக்காகவுே், பிற கசலவினங்களுக்காகவுே் கசலவு கசய்வதற்குே் 

அரசுக்கு ளநரந்்துே்ேது.  அளத  ளபான்று, எேது நாட்டின் ஏற்றுேதி, சுற்றுலா ேற்றுே் கவேிநாடட்ு 

ளவபல வாய்ப்பு ளபான்ற  துபறகேிலுே்   இந்  நிபலபே ளோசோன பாதிப்பப 

ஏற்படுத்தியுே்ேது. இது, கவேிநாடட்ு வருோனே், கதாழில் வாய்ப்பு, வாழ்வாதாரங்கே், தனியார ்

கதாழில் முயற்சிகே் ேற்றுே் அரசாங்க வருோனே் ளபான்றவற்றில் ேடட்ுேல்லாது ேக்கேின் 

சேய, சமூக வாழ்விலுே் பாரிய அழுத்தத்பதக் ககாடுத்துே்ேது.   

ககௌரவ சபாநாயகர ்அவரக்ளே, 

எேது கபாருோதாரமுே் நிதி நிபலபேயுே் மிக ளோசோனதாகளவ உே்ேது. வரவுக்குே் 

கசலவுக்குமிபடயிலான இபடகவேியிபன அடிப்பபடயாகக் ககாண்டு  இவ்விடயத்பத 

ளநாக்குளவாோயின், 2014 இல் இருந்த எனது அரசாங்கே் ளதசிய வருோனத்தில் 5.7 சதவீதத்திற்கு 

குபறக்கப்பட்டிருந்த வரவு கசலவு திட்டப் பற்றாக்குபறக்குப் பதிலாக, எேக்கு 2019 இல் 9.6 சதவீத 

வரவு கசலவு  திட்டப் பற்றாக்குபறயுடளனளய எே் மீது சுேத்தப்பட்டது. இது 2005 ஆே் வருடத்தில் 

நான் அரபசப் கபாறுப்ளபற்குே் ளபாது காணப்பட்ட 7 சதவீத பற்றாக்குபறயிபனக் காட்டிலுே் 

அதிகோகுே்.  2015 ஆே் வருடத்திற்காக நான் 2014 இல் முன்பவத்த வரவு கசலவுத்திட்டத்தில் 

பிரதான ளநாக்கோக இருந்தது யாகதனில், 2020 ஆே் வருடோகுே் ளபாது வரவுகசலவுத் திட்டப் 
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பற்றாக்குபறபய 4 சதவீதத்திற்கு குபறக்குே்  அளதளவபே, எேது நாடப்ட வறுபேயற்ற  உயர ்

வருோனே் கபறுே் நாடாக  ோற்றுவதாகுே்.   

கடந்த வருடங்கேில், வரவுகசலவுத் திட்டப் பற்றாக்குபறபய நிரப்புே் ளபாது கபடபிடிக்கப்பட்ட 

பிரதான  விடயோக அரசாங்கத்தினால் ளேற்ககாே்ேப்படட் கசலவுகளுக்கான 

ககாடுப்பனவுகபே பல வருடங்கோக வழங்குநரக்ே் ேற்றுே் பயனாேிகளுக்கு 

கசலுத்தாதிருந்தபேயாகுே். இவ்வாறு கசலுத்தாதிருந்த நிலுபவத்  கதாபக 243 பில்லியன்  

ரூபாவாக காணப்பட்டதுடன்,  கவேிநாடட்ுக் கடன்கே் மூலே் ளேற்ககாே்ேப்பட்டிருந்த 

கசலவினங்கே்  அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீடுகபேயுே் தாண்டி இருந்ததனால் கணக்குப் 

பதிவு ளேற்ககாே்ேப்படாத  அதக்தாபக 212  பில்லியன் ரூபாவாகுே்.   இதன் காரணோக 

அறிக்பகயிடப்படட்ுே்ே வரவு கசலவு பற்றாக்குபறயுே் உண்பேயான அரச நிதி 

நிபலபேயிபன ேபறப்பதாக இருக்குே்.  அரசாங்கத்தின் வருோனே் ேற்றுே்  கசலவின  

இபடகவேி மூலே் ேபறக்கப்பட்ட 23.9 பில்லியன் ரூபா உரத்திற்கான  நிலுபவத் கதாபக, 

ேருந்துகபேக் ககாே்வனவு கசய்யுே்ளபாது  தீரக்்கப்படாதிருந்த 31.4 பில்லியன் ரூபா, நிரே்ாணக் 

பகதக்தாழிலின் ளபாது கசலுத்தப்படாதிருந்த  119  பில்லியன் ரூபா,  சிளரட்ட பிரபசகளுக்கான 

வட்டி நிவாரணத் கதாபக 45.8 பில்லியன் ரூபா ேற்றுே் பல்ளவறு அபேசச்ுகளுக்குே் ளசபவகபே 

வழங்கியபேக்காக கசலுத்தப்படாதிருந்த 22.1 பில்லியன் ரூபா என்பன உே்ேடங்குே். இதபன 

கடந்த அரசாங்கே் அரச நிதி முகாபேதத்ுவத்தின் மூலே் கசய்த பிரதான கபாறுப்பற்ற கசயலாக 

நான் பாரக்்கிளறன்.  இவ்வாறு பணே் கசலுத்தாபேயினால், நிரே்ாண பகதக்தாழிலாேரக்ே், 

உரே் ேற்றுே் ேருந்து வழங்குநரக்ே், வட்டி நிவாரணத்தின் மீது வாழுே் முதிளயாரக்ே் 

முகங்ககாடுத்திருந்த  கஷ்டங்கே் என்பன பின்னபடவு கபாருோதாரத்பத  உண்டு 

பண்ணுவதற்கு காரணோக அபேந்தன. 

ககௌரவ சபாநாயகர ்அவரக்ளே, 

இபடக்கால வாக்குப் பதிவுக் கணக்குகேின் வபரயபறகே் ேற்றுே் ககாளறானா கதாற்று  

தனிபேப்படுத்தல் நடவடிக்பககே் காரணோக எழுந்துே்ே கசலவினங்களுக்கு ளேலதிகோக, 

2014 இல் ளதசிய வருோனத்தில்  70 சதவீதோகக் காணப்பட்ட அரசாங்கக் கடன் 2019 ஆகுே் ளபாது 

85 சதவீதோக அதிகரித்திருப்பது, அப்ளபாபதய இலங்பக ேத்திய வங்கி  ஆளுனரினால் 

நியாயப்படுத்தப்பட்ட அே்பாந்ளதாடப்ட துபறமுகத்பத நீண்டகால குத்தபக அடிப்பபடயில் 

விற்பபன கசய்தபேக்கு ளேலதிகோகவாகுே். அத் துபறமுகத்திற்காக ஒரு வருடத்திற்கு 

கசலுத்த ளவண்டியிருந்த கடன் ளசபவகேின் கபறுேதி 90 மில்லியன் அகேரிக்க கடாலராக 

இருந்த ளபாதிலுே், முழு துபறமுகத்பதயுே் விற்றுப் கபற்றுக் ககான்ட 1200 மில்லியன் அகேரிக்க 

கடாலபரக் ககாண்டு அத் துபறமுகத்துக்காகப் கபறப்பட்ட கவேிநாடட்ுக் கடன் திருப்பி 

கசலுத்தப்படட்ிருக்கவுே் இல்பல.  இன்றுே் திபறளசரியானது சீன எக்ஸ்சிே் வங்கிக்கு 

வருடாந்தே் இக் கடபனச ் கசலுத்தி வருகின்றது. துபறமுகத்பத விற்றுப் கபற்றுக் ககாண்ட 

பணே் அன்றாட வரவு கசலவுகளுக்கு ேடட்ுளே பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பது கதரியவந்துே்ேது.   
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2020 கதாடக்கே் வருடாந்தே் கசலுத்த ளவண்டியுே்ே கவேிநாடட்ுக் கடன் ளசபவயின் அேவு 

சுோர ் 4,200  மில்லியன்  அகேரிக்க  கடாலராகுே்.  எதிரக்் கட்சியினருே் அவரக்ளுக்கு 

ஆளலாசபன வழங்குகின்ற உே்நாடட்ு கவேிநாடட்ு நிபுணரக்ளுே், எேது நாடப்ட பாரிய கடன் 

வபலயில் சிக்கி கடன் ளசபவகபே கசலுத்தாது தட்டிக் கழிக்கின்ற நாடாகளவ  எதிரவ்ு கூறினர.்  

அவரக்ேது எதிரவ்ு கூறல்கே்  மூலே்  காட்டப்பட்ட இருண்ட  உருவதத்ிற்குப் பதிலாக  எேது 

அரசாங்கே் 2020  வருடத்திற்காக கசலுத்த  ளவண்டியிருந்த  கவேிநாடட்ுக் கடன் அபனத்பதயுே் 

கசலுத்திளனாே்  என்பபத  இந்த ளேலான சபபக்கு கதரிவிப்பதில் ேகிழ்சச்ி அபடகிளறன். 

ளதபவயற்ற விதத்தில்  கவேிநாடட்ுக் கடன் கபறுபகபய குபறத்தலுே்  அபதப்  ளபான்று 

இறக்குேதிகபே ஓரேவிற்ளகனுே் முகாபே கசய்வதற்கு எடுக்கப்படட்ுே்ே முயற்சி  அளத 

ளபான்று கடன் பீதிபய கவறுேளன  நாட்டின் வேங்கபே விற்பபன கசய்வதற்குே் புதிய 

தாராேவாதக் ககாே்பககபே நியாயப்படுத்துவதற்குே் எடுக்கப்பட்ட உபாய வழிகோக நாே் 

நன்கு புரிந்து ககாண்டபேயினால் தான் எே்ோல் இதபனச ்கசய்ய முடிந்தது. 

கடந்த 5 வருட காலப்பகுதியில் முதலீடுகபேச ் கசய்து உற்பத்திக் ககாே்ேேபவ அதிகரிக்குே் 

வபகயில் மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டகோன்ளறா,  குேங்களோ, நீரத்்ளதக்கங்களோ,  நீர ் வழங்கல் 

கருத்திட்டகோன்ளறா, புபகயிரதப் பாபத, அதிளவகப் பாபத, பாலே்  நகர வீடபேப்பு 

கருத்திட்டே்,  துபறமுக நகரே் அல்லது கபாருோதார வலயே்,  மீன்பிடித் துபறமுகே் ளபான்ற 

எபவயுே் ஆரே்பிக்கப்படவில்பல. கிராேங்கபேக் கட்டிகயழுப்புவதற்கு திட்டமிடப்பட்ட  

“கே்கபறலிய” மூலே் கட்டிகயழுப்பப்படட் கிராேகோன்பற காண்பதற்கில்பல. உே்ளூர ்

விவசாயிகே் உற்பத்தி கசய்யுே் ளதயிபல, கதங்கு,  இறப்பர,் கறுவா, மிேகு ளபான்ற 

உற்பத்திகபே ஏற்றுேதிச ்சந்பதக்கு அனுப்புவதற்குப் பதிலாக அவற்பற கவேிநாடுகேிலிருந்து  

தருவித்து  மீே் ஏற்றுேதி கசய்வதற்கு முபனந்ததினூடாக கபருந்ளதாட்டத் துபறக்கு ளோசோன 

பாதிப்பு உண்டு பண்ணப்பட்டது.   

உயர ்நடுத்தர வருோனமுபடய நாகடான்றுக்குப் பதிலாக, தனிநபர ்வருோனே் 4,000 அகேரிக்க 

கடாலராக எவ்வித முன்ளனற்றமுமின்றி ஒளர இடத்தில் முடங்கிக் கிடந்தது. சுோர ் 6% சதவீத  

வருடாந்த வேரச்ச்ி ளவகத்பதப் ளபணி வந்த நாட்டின் கபாருோதார வேரச்ச்ி, 2015 கதாடக்கே் 

வருடா வருடே் குபறந்து கசன்று, 2019 இல் 2.3% சதவீதோகக் குபறந்து காணப்பட்டது.  இது 

கதற்காசியாவில் ஆகக் குபறந்த கபாருோதார வேரச்ச்ியாகுே்.  வலயத்தில்  ஆகக் குபறந்த 

வேரச்ச்ி ளவகத்திற்கு கடந்த 5 வருட காலப்பகுதியில் எேது நாடப்ட இடட்ுச ் கசன்றபத  

ஒருளபாதுே் நியாயப்படுத்த முடியாது. நாட்டின் சனதக்தாபகயில் சுோர ் 40 சதவீதோளனார ்

வாழுகின்ற கிராமிய கபாருோதாரோனது, தாராேவாத கபாருோதாரக் ககாே்பகயினால் 

ளதாற்றுவிக்கப்பட்ட இறக்குேதி வரத்்தகத்தினால் பலவீனேபடயச ் கசய்யப்பட்டகதன்பது 

இரகசியோனதல்ல.  

ஏற்றுேதிக்குப் பதிலாக இறக்குேதிபய அதிகரிக்குே் கபாருோதாரக் ககாே்பககயான்பற 

பின்பற்றுவதன்  விபேவு என்னகவனில், நாடு சுோர ் 8 பில்லியன் அகேரிக்க கடாலர ் வரத்்தக 
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நிலுபவயினுே் சிக்கித் தவிப்பதாகுே். கடந்த ஐந்து வருட ஆட்சிக் காலத்தில் முன்கனடுக்கப்பட்ட 

கவற்றியேிக்காத கபாருோதார ேற்றுே் நிதி முகாபேத்துவே், அளதளபான்று உண்பேயான  

உற்பத்திப் கபாருோதாரத்திற்குப் பதிலாக இறக்குேதி மீது தங்கியிருக்கின்ற வரத்்தகப் 

கபாருோதாரகோன்பறக் கட்டிகயழுப்புவதற்கு எடுக்கப்பட்ட முயற்சிளய இந்த ளோசோன 

நிபலபேக்கு காரணகேன்பபத இப்ளபாது ஏற்றுக் ககாே்ே ளவண்டியுே்ேது.  

ககௌரவ சபாநாயகர ்அவரக்ளே, 

2010 இல் கவேிநாடட்ு ளவபல வாய்ப்புகே் மூலோக  ஈட்டப்பட்ட 4,000 மில்லியன் அந்நியச ்

கசலாவணி வருோனத்பத, 2014 ஆே் வருடோகுே் ளபாது 7,000 மில்லியன் அகேரிக்க கடாலராக 

நாே் அதிகரித்திருந்ளதாே். இத் துபறயில் அந்நியச ் கசலாவணி வருோனே் 6,700 மில்லியன் 

அகேரிக்க கடாலர ்வபர  குபறந்திருந்தது. ளதசிய பாதுகாப்பு ேற்றுே் புலனாய்வுப் பிரிவுகேின் 

பலவீனத்திற்கு ேத்தியில் தபல தூக்கிய உயிரத்்த ஞாயிறு தாக்குதல் காரணோக  பத்து வருட 

காலோக கதாடரச்ச்ியாக வேரச்ச்ி கண்ட சுற்றுலாத் துபற வீழ்சச்ியபடந்தது. வரி விதிப்பு 

முபறயில் சிக்கல் காரணோக ேக்கே் மீது கூடிய வரிச ் சுபே சுேத்தப்பட்டிருந்தது 

ேடட்ுேல்லாேல் ளதசிய கதாழில் முயற்சிகபே இந்த வரிசச்ுபே பலவீனேபடயச ்கசய்தது. கடன் 

வட்டி வீதே் 14 சதவீதத்திலிருந்து 17 சதவீதோன உயரந்்த ேட்டத்திற்கு அதிகரித்துச ்கசன்றதுடன் 

அந்நியச ் கசலாவணி வீதே் விபரவாக வீழ்சச்ியபடந்ததன் காரணோக வியாபாரச ் சூழல் 

நிசச்யேற்ற நிபலபேக்கு தே்ேப்படட்ிருந்தது. 2014 ளதசிய வருோனத்தில் 32.3 சதவீதோகவிருந்த 

கோத்த முதலீடு 2019 ஆே் வருடோகுே் ளபாது 27.4 சதவீதோக குபறந்து கசன்று சுோர ்  483,000 

கதாழிலின்பேக்கு நாடு தே்ேப்பட்டபேயின் விபேவானது கபாருோதாரத்தில் ஏற்பட்ட 

ளதால்வியிபன மிகத் கதேிவாகக்  காட்டியது.  

ககௌரவ சபாநாயகர ்அவரக்ளே, 

பல்ளவறு சவால்களுக்கு ேத்தியிலுே் கூட 2020 ஆே் வருடத்தில் நாே் நிபறளவற்றிய பணிகளோ 

ககாஞ்ச நஞ்சேல்ல. இவற்றுே், பல வருடங்கோக கதாழில் வாய்ப்பின்றி  இருந்த 60,000 இற்கு 

ளேற்பட்ட பட்டதாரிகேின் ளவபலயில்லாப் பிரசச்பனபய தீரத்்து பவத்தபே 

பிரதானோனதாகுே். அளத ளபான்று எேது நாட்டில் வறுபே நிபலயிலுே்ே ஓர ் இலடச்ே் 

குடுே்பங்கபே இலக்காகக் ககாண்டு கதாழில் வாய்ப்புகபேப் கபற்றுக் ககாடுக்குே் 

ளவபலத்திட்டத்தின் கீழ்க் கூட இது வபர சுோர ் 40,000 ளபருக்கு கதாழில் வாய்ப்பு  

வழங்கப்படட்ுே்ேது.  வருடே்  முடிவதற்கு முன்  ஓர ் இலடச்ே் இலக்பக  அபடவளத எேது 

ளநாக்கோகுே்.   

ககௌரவ சபாநாயகர ்அவரக்ளே, 

17 சதவீதோகக் காணப்பட கபறுேதி ளசர ்வரி (VAT) ேற்றுே் ளதசத்பதக் கடட்ிகயழுப்புே் வரி (NBT) 

ஆகியவற்பற 8 சதவீதத்துக்குக்  குபறத்தல்.  ரூபா 25 மில்லியனுக்கு குபறவான புரே்பவக் 

ககாண்ட (முன்னர ் ோதத்திற்கு ரூபா 1 மில்லியன்) சிறிய ேற்றுே் நடுத்தர அேவிலான கதாழில் 
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முயற்சிகபே கபறுேதி ளசர ் வரியிலிருந்து விடுவித்தல், விவசாயே், கபருந்ளதாட்டப் பயிர,் கால் 

நபட வேரப்்பு  ேற்றுே் விவசாயப் பண்பண என்பவற்பற  வருோன வரியிலிருந்து  விடுவித்து 

தகவல் கதாழில் நுட்ப ேற்றுே் கவேிநாடட்ு ளவபலவாய்ப்பு சே்பாத்தியங்கபே வருோன 

வரியிலிருந்து விடுவித்ளதாே். திபறளசரி உண்டியல்கே் ேற்றுே் பிபண முறிகேின்  வருடாந்த 

வட்டி வீதத்பத  சுோர ் 15 சதவீதத்திலிருந்து  சுோர ்5 சதவீதத்திற்கு  குபறத்ததன் மூலே் நாட்டின் 

கடன் வட்டி அழுத்தத்பதக் குபறப்பதற்கு நடவடிக்பக எடுக்கப்பட்டது ேடட்ுேல்லாேல், பல்ளவறு 

சிரேங்களுக்கு முகங்ககாடுத்திருந்த அரச ேற்றுே் தனியார ் கதாழில் முயற்சிகளுக்காக 

வங்கிகளூடாக  சுோர ்250 பில்லியன் கடன் வழங்கப்பட்டது. கதாடரந்்துே் வீழ்சச்ியபடந்து வந்த  

அந்நியச ் கசலாவணி வீதத்பத ரூபா 185 என்ற ேட்டத்தில் நிபலயாகப் ளபணிச ் கசல்வதற்குே், 

4,200 மில்லியன் கடாலர ்கவேிநாடட்ு கடன் ளசபவகபே 2020 ஆே் வருடத்தில் கசலுத்தி, கடபனச ்

கசலுதத்ுவதற்கு ேறுக்குே் நிபலக்கு தே்ேப்படாது இருப்பதற்குே் நாே் நடவடிக்பக எடுத்ளதாே். 

கநல்லுக்காக ரூபா 50 என்ற உத்தரவாத விபலபய நபடமுபறப்படுத்தல் ேற்றுே் அரிசி 

இறக்குேதிபய நிறுத்துதல் என்பதுடன் கநல், ளசாேே், தானிய வபககே், உருபேக்கிழங்கு, 

கவங்காயே் முதலான உற்பத்திகபே விஸ்தரிக்குே் வபகயில் கவரச்ச்ிகரோன உத்தரவாத 

விபலபய நியமிப்பதற்கு இறக்குேதி வரி முகாபே கசய்யப்பட்டது. ஓர ் இலடச்ே் கிளலா மீற்றர ்

வீதிகே் நிகழ்சச்ித்திட்டத்தின் கீழ் 10,000 கிளலா மீற்றர ் என்ற 3 கருத்திட்டங்கே் அமுல் 

கசய்யப்படட்ு வருவதுடன் ளபாக்குவரத்து கநரிசல்கபே நீக்குே் வபகயில் சுோர ் 10,000 

பாலங்கே் நிரே்ாணிக்கப்படட்ு வருவதுடன், இவற்றுே் 5,000 பாலங்கேின் ளவபலகே் 

பூரத்்தியபடயுே் தருவாயில் காணப்படுகின்றன. “யாவருக்குே் நீர”் கருத்திட்டத்தின் கீழ் 429,000 

வீடுகளுக்கு நீர ் வழங்கல் பணிகே் இடே்கபற்று வருகின்றன.  ஒரு கிராேத்திற்கு ஒரு வீடு எனுே் 

நிகழ்சச்ித்திட்டத்தின் கீழ் நாடு முழுவதுே் 14,000 வீடுகே் நிரே்ாணிக்கப்படட்ு வருவதுடன், 100,000 

நகர வீடுகபே இலக்காகக் ககாண்ட நகர அபிவிருத்தி ளவபலத்திட்டத்தினுே் 

நிரே்ாணிக்கப்படுகின்ற முதலாவது 20,000 அலகுகபே உபடய கருத்திட்டங்களுே் 

ஆரே்பிக்கப்படட்ுே்ேன.   

ககௌரவ சபாநாயகர ்அவரக்ளே, 

ேருந்து வபககே், உரே் ேற்றுே் நிரே்ாணக் பகதக்தாழிலாேரக்ளுக்கு கசலுத்தப்படாதிருந்த 

நிலுபவத் கதாபககளுே்  இந்த இபடக்கால வாக்குப் பதிவுக் கணக்கு மூலே் 

கசலுத்தப்பட்டதுடன், அதற்கான நிதி ஒதுக்கீடுகளுே் 2020 ஒதுக்கீடட்ுச ் சட்டத்தினுே் அடங்குே்.  

அரச கதாழில் முயற்சிகபே தனியார ் ேயப்படுத்தலுக்குப் பதிலாக அவற்பற பலப்படுதத்ுவளத 

எேது அரசாங்கத்தின் ளநாக்கோகுே்.  இவ்வாறான கதாழில் முயற்சிகபேப் 

பலப்படுத்துவதற்காக கதாழில் நிபுணத்துவத்பதக் ககாண்ட பணிப்பாேர ் சபபகே் நியமிக்கப் 

பட்டிருப்பதுடன், இவற்பறப் பலப்படுத்துவதற்குத் ளதபவயான அரச மூலதனத்பத 

ஈடுபடுத்துவதுே் முக்கியோனதாகுே். 
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ஶ்ரீலங்கன் விோன ளசபவ ளதசத்தின் விோன ளசபவயாகுே்.  இதபனப் பலப்படுத்துவதற்கு 2013 

வருடே் கதாடக்கே் ஐந்து வருட காலப்பகுதியில் 500 மில்லியன்  அகேரிக்க கடாலர ் 

மூலதனமிடுே் ளவபலத்திட்டே் 2015 இல் இபட நிறுத்தப்பட்டதனாலுே் இதபன தனியார ்

ேயப்படுத்துவதற்கு எடுக்கப்பட்ட முயற்சிகே் காரணோகவுே் இசள்சபவ நிதிப் 

பற்றாக்குபறயினால் பலவீனேபடந்துே்ேது.  இதற்கான மூலதனத்பத ேத்திய கால 

அடிப்பபடயில் 500 மில்லியன் கடாலபர இடுவதற்கு எதிரப்ாரக்்கப்படுவதுடன், 2020 வருடத்தில் 

150 மில்லியன் கடாலபரப் கபற்றுக்ககாடுப்பதற்கு நடவடிக்பக எடுக்கப்படுே்.  அத்துடன், 2020 

ஒதுக்கீடட்ுச ் சட்ட மூலத்தில் காட்டப்படட்ுே்ே ஒரு சில கசலவினத் தபலப்புகே் 

திருத்தப்படுவதுடன் அவற்பற இசச்பபயில் முன்பவக்கின்ளறன். இச ் கசலவினத் 

திருத்தங்களுடன் 2020 ஒதுக்கீடட்ுச ் சட்ட மூலத்தில் குறிப்பிடப்படட்ுே்ே கடன் கபறுபக 

எல்பலபய 180 பில்லியன் ரூபாவினால் அதிகரிப்பதற்கு ளயாசபனபய முன்பவக்கின்ளறன். 

அத்துடன் 2020 வருடத்திற்கான வரவு கசலவுப் கபாழிப்பபயுே் கடன் கபறுே் எல்பல 

குறிப்பிடப்பட்ட குறிப்பபயுே் இதத்ுடன் சபபயில் முன்பவக்கின்ளறன். அளதளவபே, 2003 ஆே் 

ஆண்டின் 3 ஆே் இலக்க அரசிபற முகாபேத்துவ (கபாறுப்புச)் சட்டத்தில் அடங்கியுே்ே பிபண 

வபரயபறயிபன 25 சதவீதே் வபர அதிகரிப்பதற்குே்   முன்கோழிகின்ளறன். 

ககௌரவ சபாநாயகர ்அவரக்ளே, 

எேது அரசாங்கத்தின் வரவு கசலவுக் ககாே்பகயின் உே்ேடக்கே் யாகதனில் கடந்த 5 வருட 

காலப்பகுதியில் காணப்பட்ட சமூகப் கபாருோதார அழிவுப் பாபதபய ோற்றியபேப்பதாகுே்.  

எேது நாட்டின் கபாருோதார சுதந்திரத்பத ஏற்படுத்துவதற்கு இவ்வழிவுப் பாபதயிலிருந்து 

கட்டாயோக மீே ளவண்டியுே்ேது. தற்ளபாது காணப்படுகின்ற சுோர ் 10 சதவீத வரவுக்குே் 

கசலவுக்குமிபடயிலான இபடகவேிபய  2025 வருடோகுே் ளபாது 4 சதவீதத்திற்கு குபறப்பதுே் 

அளத ளபான்று ஒடட்ு கோத்தக் கடபன 75 சதவீதத்திற்கு  அடுத்து வரக் கூடிய 4 வருட 

காலப்பகுதியில் குபறப்பதுே்  எேது அரசாங்கத்தின் அரசிபறப் கபாறுப்பாகுே்.  ஏற்றுேதி  அளத 

ளபான்று நேக்கு நாளே உற்பத்தி கசய்து இறக்குேதியிபனக் குபறக்கின்ற உற்பத்திப் 

கபாருோதாரகோன்றின் மீது நே்பிக்பக பவப்பது ளதசிய முன்னுரிபேயாக  

காணப்படுகின்றது.  ஆபடக்  பகதக்தாழில் ேற்றுே் ளதயிபல மீது ேடட்ுே்  தங்கியிருக்கின்ற  

ஏற்றுேதிப் கபாருோதாரத்பத  பல்வபகப்படுத்தாது, ஏற்றுேதிபயப் ளபான்று இரட்டிப்பு ேடங்கு 

இறக்குேதி கசய்து, உே்ளூர ் வேங்களுக்குே் மூலப்கபாருடக்ளுக்குே் கபறுேதிபயச ் ளசரக்்காத 

வரத்்தகப் கபாருோதாரகோன்று நிபலளபறான அபிவிருத்திபய உண்டுபண்ணாது. விவசாயே், 

மீன்பிடி ேற்றுே் கால்நபட என்பவற்றிலிருந்து உணவுப் பாதுகாப்பு ேற்றுே் விவசாயக் 

பகதக்தாழிலுே் அவற்றுடன் கதாடரப்ுபட்ட ஏபனய ளசபவகபே ளதாற்றுவிக்காது இறக்குேதி 

மீது தங்கியிருக்கின்ற நுகரவ்ு ேற்றுே் பகதக்தாழில் மூலே் ேக்கேின் அபிலாபசகபே 

நிபறளவற்றுகின்ற அபிவிருத்திகயான்று ஏற்படப் ளபாவதில்பல.   எதிர ் ேபறப் 

கபாருோதாரத்பத  6 சதவீத ளநரே்பற கபாருோதார வேரச்ச்ிக்கு ககாண்டுவருவது 



10 
 

ேடட்ுேல்லாது அதற்குச ் சோந்தரோக ேற்றுே் அதன் விபேவாக வறுபேபய ஒழிக்க 

ளவண்டியுே்ேது. அது அதி ளேதகு ளகாட்டாபய ராஜபக்க்ஷ சனாதிபதி அவரக்ேினால் 

சேரப்்பிக்கப்பட்ட “சுபீடச்த்தின் ளநாக்கு” ககாே்பக பிரகடனே் என்பபத நான் இந்த ளேலான 

சபபக்கு   ஞாபக மூடட்ுகின்ளறன்.    

2020 நவே்பர ் ோதே் 17 ஆந் திகதி நான் இந்த ளேலான சபபக்கு சேரப்்பிக்கின்ற 2021 வரவு 

கசலவுத்திட்ட உபரயின் மூலே் “சுபீடச்த்தின் ளநாக்கு” ககாே்பகப் பிரகடனத்தினூடாக எேது 

நாட்டில் நவீன கபாருோதாரகோன்பற கட்டிகயழுப்புவதற்கான ளயாசபனகபே 

முன்பவக்கவுே்ளேன். 

 

மும்மணிகளின் ஆசிகள் உரித்தாகட்டும்.! 

 


