


 

முன்மமாழிதல் 

முன்னுகை 

அம்மனா மதசிை முன்னணி கீழ் நாட்டின் தை்மபாழுகதை நிகல 
 
பக்காத்தான் ஹாைாப்பானின் அடிப்பகட மகாள்கக 
 
நூறு நாடக்ள், பத்து திட்டங்கள் 
 
மக்களின்  ாழ் ாதாை சுகமகை குகைப்பது 
 
படிநிகல 1 :  ஜிஎஸ்டி  ைிகை ஒழித்தல்  
 
 ாக்குறுதி 2 : மபாருடக்ளின் விகலமைை்ைத்கத கட்டுப்படுத்த 
நட டிக்கக 
 
 ாக்குறுதி 3 : நாட்டின்  ளத்கத முகைைாக பங்கிடப்படு கத உறுதி 
மெை்தல் 
 
வாக்குறுதி 4 :  ாங்கும் ெக்திகுட்பட்ட வீடுகள், நிைாை  ாடகக வீடுகள் 
திட்டங்ககள அதிகைித்தல் 
 

வாக்குறுதி 5 : இகளமைாைின்  ாழ்க்கக சுகமகை குகைத்தல் 
 
வாக்குறுதி 6: மடால் கட்டணமுகைகை ஒழித்தல் 
 

வாக்குறுதி 7 : மபடம்ைால் எைிமபாருள் விகலகை சீைாக்குதல் 
 
வாக்குறுதி 8 : மபாதுப்மபாக்கு ைத்து மெக  தைத்கத மமம்படுத்துதல் 
 
வாக்குறுதி 9 :மபாது சுகாதாை துகையின் மெக  தைத்கத மமம்படுத்துதல் 
 
வாக்குறுதி10 : மக்களின் உணவுத்மதக  பூைத்்தி மெை்தல் மை்றும் 
வி ொயிகளின் நலன்ககள பாதுகாத்தல் 
 
படிநிலை 2: நிறுவன நிரவ்ாகம் மற்றும் அரசியை் சீரத்ிருத்தம் 

வாக்குறுதி 11: மைாய்க்காரரக்ள் மற்றும் அதன் நிறுவனங்களின் 
ககளரவத்லத மீடக்டடுத்தை் 

12. பிரதமர ்பதவிக் காைம் கட்டுப்படுத்தப்படுவததாடு பிரதமர் துலறயும் 
மறுசீரலமக்கப்படும்.   

 

 



 

வாக்குறுதி 13: 1எம்டிபி, கபை்டா, மாரா மற்றும் தாதபாங் ஹாஜி தபான்ற 
ஊழை்களுக்குத் தீரவ்ு காணுதை் 

வாக்குறுதி 13: 1எம்டிபி, கபை்டா, மாரா மற்றும் தாதபாங் ஹாஜி தபான்ற 
ஊழை்களுக்குத் தீரவ்ு காணுதை் 

வாக்குறுதி 15: அரச சட்டத்துலற தலைலமயகத்திலிருந்து கபாது 
வழக்கறிஞர ்தலைலமயகம் பிரித்து கசயை்படும் 

வாக்குறுதி 16: நாடாளுமன்ற நிறுவனத்தின் அதிகாரத்லத மீடக்டடுத்தை் 

வாக்குறுதி 17: ததரத்ை் முலறயின் கவளிப்பலடத்தன்லம மற்றும் 
நவீனத்லத உறுதிப்படுத்துதை் 

வாக்குறுதி 18: அரசியை் நிதியியை் ஒருலமப்பாடல்ட நிலைநிறுத்தை் 

வாக்குறுதி 19: நீதித்துலற மற்றும் சட்டத்துலறயின் மீதுள்ள  
நம்பகத்தன்லமலய மீடக்டடுத்தை் 

வாக்குறுதி 20: மதைசிய ஆயுதப் பலட மற்றும் அரச மதைசிய தபாலீஸ் 
பலடக்கு மதிப்பளிக்க தவண்டும்  

வாக்குறுதி 21: கபாதுச ்தசலவ துலறகலள தமம்படுத்துதை் 

வாக்குறுதி 22: அலனத்து அரசு நிறுவனங்களும் (ஜி.எை்.சி) சரவ்ததச 
தரத்திற்கு சமமாக்கப்பட தவண்டும் 

வாக்குறுதி 23: அரசாங்க நிதி வருவாயின் லகயிருப்புக்குக் கூடுமான 
அளவு அதிக ைாப ஈவுக்கு உறுதி கசய்யும் 

வாக்குறுதி 24: உண்லமயான மத்திய கூட்டாட்சி முலறலயப் 
புதுப்பித்தை் 

வாக்குறுதி  25: உள்ளூர் அதிகாரிகளின் பங்களிப்பு மற்றும் அதிகாரம் 
பைப்படுத்தப்படும் 

வாக்குறுதி 26: உைகளாவிய நிலையிை் மனித உரிலமக்கு 
முக்கியத்துவம் வழங்கும் நாடாக மதைசியா உருகவடுக்கும் 

வாக்குறுதி 27: அநியாயமான சட்டங்கலள அழித்தை் 

வாக்குறுதி 28: அக்கிரமங்களின் பிடியிை் சிக்கியிருக்கும் இலளஞரக்லள 
ஆக்கப்பூரவ்மாகவும் சுதந்திரமாகவும் உருவாக்குதை் 

வாக்குறுதி 29: வரவு கசைவுத் திட்டத்தின் முலறயும் 
கவளிப்பலடத்தன்லமயும் தமம்படுத்தப்படும் 

படிநிலை 3: நியாயமான கபாதுவான கபாருளாதார வளரச்ச்ிக்கு 
வித்திடை் 

 



 

வாக்குறுதி 30: பூமிபுத்ரா மற்றும் மக்களின் கபாருளாதாரத்லத 
உயரத்்துதை். 

வாக்குறுதி 31: முதலீடல்ட வளப்படுத்தை் மற்றும் வணிக, வரத்்தக 
கசயை்முலறகலள எளிலமப்படுத்தை். 

வாக்குறுதி 32: மக்களுக்கும் கதாழிை் முலனவரக்ளுக்கும் வரத்்தக 
வரிலய சாதகமான அறிமுகப்படுத்தை்.  

வாக்குறுதி 33 : அலனவருக்கும் சமத்துவ தவலை வாய்ப்பிலன 
உருவாக்கும் ஆலணயத்லத அலமப்தபாம்.   

வாக்குறுதி 34: மக்களின் வருமானத்லத கூடட்ுதை்.  

வாக்குறுதி 35: கதாழிைாளர ்மாண்லப நிலைநிறுத்துவதுடன், தகுதி 
மிக்க தவலை வாய்ப்பிலன உருவாக்குதை். 

 ாக்குறுதி 36: இல்லத்தைசிகளுக்கு இபிஎஃப் மெைல்படுத்துதல் 

வாக்குறுதி 37: மக்கள் நல்வாழ்வின் சுபீட்சத்தத ததாடரந்்து பேணி 
காத்தல். 

வாக்குறுதி 38: தீேகற்ே பூரவ்க்குடிகளின் உரிதமகதள நிதலநாட்டுபவாம். 

வாக்குறுதி 39: சமத்துவமான கபாருளாதார மற்றும் சுற்றுசச்ூழை் 
வளரச்ச்ி. 

படிநிலை 4: 1963 வாக்குறுதியின் அடிப்பலடயிை் சபா மற்றும் சரவா 
மாநிை உரிலமகலள மீடக்டடுத்தை். 

வாக்குறுதி 40: 1963 மதைசியா ஒப்பந்தத்லத அமை்படுத்த அரச 
ஆலணயம் அலமக்கப்படும். 

வாக்குறுதி 41: சபா, சரவா மாநிைங்களின் கபாருளாதார வளரச்ச்ிலய 
உறுதி கசய்தை்.  

வாக்குறுதி 42: சபா,சரவா மாநிை மக்களுக்கு ஊதிய உயரவ்ுடன் கூடிய 
தவலை வாய்ப்லப ஏற்படுத்தி ககாடுத்தை். 

வாக்குறுதி 43: சபா,சரவா மாநிைங்கலள நை்லிணக்கம் திகழும் 
சமுதாயமாக உருவாக்கம் காணப்படும்.  

வாக்குறுதி 44: கை்வி மற்றும் சுகாதாரத்லத சீரத்ிருத்தம் கசய்தை். 

வாக்குறுதி 45: கிராமம் மற்றும் நகர்புற மக்களின் வாழ்வாதாரத்லத 
உயரத்்த நடவடிக்லககலள தமற்ககாள்தவாம். 

வாக்குறுதி 46: சபா மாநிைத்தின் பாதுகாப்லப உறுதிப்படுத்துதை் 
மற்றும் இலறயாண்லமலய மீடக்டடுத்தை். 

 



 

வாக்குறுதி 47: பரவைாக்கப்பட்ட சபா, சரவாக் ஆட்சி அதிகாரம். 

வாக்குறுதி 48: பூரவ்ீக நிைங்கலள வழங்குவதுடன் பாதுகாப்தபாம். 

வாக்குறுதி 49: அரசாங்க பள்ளிகளள மக்களின் தேரவ்ாக உருமாற்றுதவாம். 

வாக்குறுதி 50: பல்களலக்கழகம் மற்றும் உயரக்ல்வி கூடங்களின் மாண்ளப 
மீட்டடடுே்ேல். 

வாக்குறுதி 51: உடற்தபறு குளறந்ேவரக்ளின் சமூக நலளன காக்குேல் 

வாக்குறுதி 52: குற்றசட்சயல் மற்றும் சமூக அவலங்களள ஒழிே்ேல்  

வாக்குறுதி 53: குடும்பம் மற்றும் சமூக உறலவ வலுப்படுத்தை்  

வாக்குறுதி 54: சமுதாய கட்டலமப்பு, சிவிை் சமூக மற்றும் சமூக 
கதாழிை்முலனதவார் ஆகியவற்லற தமம்படுத்துதை். 

வாக்குறுதி 55: இலளதயாருக்கான பை்வலக நடவடிக்லககள்   

வாக்குறுதி 56: மக்கள் நை்லிணக்க ஆதைாசலன மன்றம் துவக்கப்படும். 

வாக்குறுதி 57: மதைசியாலவ அதன் தநரல்ம அலடயாளத்தின் வழி 
அலடயாளம் காணுதை், மாறாக ஊழலின் வழியை்ை.  

வாக்குறுதி 58: எை்லை அசச்ுறுத்தை், அத்துமீறை், கபாருடக்ள் மற்றும் 
மனித கடத்தலுக்கு எதிராக நம்பிக்லக கூட்டணி 

வாக்குறுதி 59: தராஹிங்கிய மற்றும் பாைஸ்தீன பிரசச்லனகலள 
கலளய முயற்சிகள் தமற்ககாள்ளப்படும். 

வாக்குறுதி 60: அலனத்துைக கட்டலமப்பின் கசயை்பாட்டின் மாண்லப 
நிலைநிறுத்துதவாம். 

ஃடபல்டா குடிதயற்றவாசிகளுக்கான சிறப்பு திட்டங்கள் 

வாக்குறுதி 1 : ஃடபல்டாவில் நிகழும் முளறதகடுகளள நிறுேத்ுேல் 

வாக்குறுதி 2 : ஃடபல்டா நிரவ்ாகே்ளே சீரப்டுேத்ுேல் 

வாக்குறுதி3: ஃடபல்டா நிலகுடிதயற்றவாசிகளி கடன்சுளமளய குளறே்ேல் 

வாக்குறுதி 5 : ஃடபல்டா குடிதயற்றவாசிகளின் பிள்ளளகளுக்கு சிறந்ே கல்வி 
வாய்ப்பு 

இந்திய சமுோயே்துக்கான சிறப்பு திட்டங்கள் 

மகளிருக்கான சிறப்பு திட்டங்கள் 

வாக்குறுதி 1 :மகளிருளடய தேளவகளள உணரந்்ே நாட்டின் டபாருளாோரம் 

 



 

வாக்குறுதி 2 : மகளிர ்சமூக பாதுகாப்பு, சுகாோர தபணளல உறுதிபடுே்துேல் 

வாக்குறுதி 3 : நாட்டின் கல்விே்துளறயில் மகளிரின் தமம்பாட்ளட 
முன்னிறுே்துேல் 

வாக்குறுதி 4 : டபண்களின் உரிளமகளள, உணரவ்ுகளள மதிக்கும் சட்டங்கள் 

வாக்குறுதி 5 : அரசியல் அரங்கில் அதிகமான மகளிர ்ஈடுபட வாய்ப்புக்கள் 

இளளதயாருக்கான சிறப்பு திட்டங்கள் 

டசயல்திட்டம் 1 : நியாயமான ஊதியே்ளேக் டகாண்ட அதிகமான 
தவளலவாய்ப்புகளள உருவாக்குேல் 

டசயல்திட்டம் 2 : வாழ்க்ளகசச்ுளம டசலவீனே்ளே குளறே்ேல் 

டசயல்திட்டம் 3 : இளளதயார ்வாங்கும் சக்திக்குட்பட்ட, ேங்குவேற்கு 
வசதியான வீடளமப்பு திட்டங்களள டசயல்படுே்துேல் 

டசயல்திட்டம் 5 : டோழில் மற்றும் வாழ்க்ளகே்ேரன் ஆகியவற்ளற மிேமாக்க, 
விளளயாட்டு, தகளிக்ளககளுக்கான வாய்ப்புகளள அதிகரிேே்ல் 

மூே்ே குடிமக்களுக்கான சிறப்பு திட்டங்கள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

முன்மமாழிதல் 

வணக்கம்  

நம்பிக்ளக கூட்டணி ஆட்சிளய அளமே்ேப் பிறகு மக்களுக்காக நாங்கள் 
நிளறதவற்றப் தபாகும் வாக்குறுதிகளின் பட்டியளல ோங்கி நிற்கும் புே்ேகம் 
உங்கள் ளகயில் இருப்பது. ோய் நாட்ளட மறுசீரளமக்கும் முகாளம 
தநாக்கே்தில் நம்பிக்ளக கூட்டணி அமல்படுேத்ும் மிக முக்கிய திட்டங்களள 
மக்களின் பாரள்வக்கு வழங்கியிருக்கிதறாம் எழுே்துப்பூரவ்மாக. 

நம்பிக்ளக கூட்டணியின் ஒட்டுடமாே்ே பிரதிநிதியாய் எல்லாம் வல்ல அந்ே 
இளறவனின் அருளால் இந்ே மாடபரும் மக்கள் பணிளய நான் ளகயில் 
எடுக்கிதறன். வீழ்சச்ியில் இருக்கும் ோய் நாட்ளட காக்கவும், மக்களள 
இவ்வீழ்சச்ியிலிருந்து மீட்கவும் வாக்காளர ்டபருமக்கள் எங்களுக்கு வற்றாே 
டவற்றி வாய்ப்ளப வழங்க தவண்டி இேே்ருணே்தில் தகட்டுக் டகாள்கிதறன். 
இந்நூலின் டவளியிடுவதின் வழி, எங்களின் டகாள்ளககளள எவ்வாறு 
நாங்கள் திட்டமிட்டு அமலாக்கம் டசய்வேளன சீரத்ூக்கி பாரக்்கலாம் 
மதலசியரக்ள். ஒரு தவளல நாங்கள் எங்கள் வாக்குறுதிளய நிளறதவற்றே ்
ேவறினால் ஜனநாயக முளறயில் மக்களாகிய நீங்கள் வீழ்ே்ேலாம். 

எல்லா ேரப்பு மக்களுக்கும் நிளறவான தசளவே ்திட்டங்கள் அடங்கியது 
ோன் எங்கள் வாக்குறுதிகள், அவ்வளகயில் எங்களின் தசளவயிளன 
விமரச்ிக்கதவா அல்லது மக்களிடன் கருே்துக்கள் தகட்டு அறியதவா நாங்கள் 
ேயாராகதவ இருக்கின்தறாம். எங்கள் வாக்குறுதிகளள ேயாரிக்க நாங்கள் 
பல்தவறு ேரப்பு மக்களிடம் கருே்துக்களள தகட்டு அறிந்ேப் பிறதக 
இந்நூலின் உள்ளடக்கம் அடங்கியிருக்கிறது. இேற்கு உறுதுளணயாக 
இருந்து சிறந்ே திட்டங்களளயும், கருேத்ுக்களளயும் வழங்கியவரக்ளுக்கு 
எங்களது மனமாரந்்ே நன்றியிளன டேரிவிே்துக் டகாள்கிதறாம். 

மக்களின் எதிரப்்பாரப்்ளப பூரே்்தி டசய்யும் நம்பிக்ளக மிகுந்ே 
வாக்குறுதிகதள இளவகள் அளனே்தும், முழுக்க முழுக்க மக்கள் குரலின் 
அடிப்பளடயில் அளமந்ேளவகள், மக்களின் எண்ணங்களள தகட்டு 
அறிந்ேப்பிறகு. நாட்டின் நிளலளம ேற்தபாளேய அரசாங்கேத்ினால் 
படுதமாசமான நிளலக்கு ேள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்ே அரசினால் ஏற்பட்டுள்ள 
தமாசமான நிளலளமளய சீரளமக்கவும் முடியாது. நம்பிக்ளக 
கூட்டணியால் மட்டுதம இந்ே நிளலளய மறுசீரளமேத்ு, நல்லடோரு மக்கள் 
அரசாங்கே்ளே நிறுவ முடியும். அரசாங்க ஆட்சி மாற்றதம, 
அளனே்துக்குமான நிரந்திர தீரவ்ு, இந்ே ஆட்சி டோடருமானால் அழிவு 
நிசச்யம், இனி முடிவு உங்கள் ளகயில். 

டாக்டை ்மகாதீை ்பின் முகமட.் 

புத்ைாமெைா 

8 மாைெ் ்2018 



 

 

முன்னுகை 

31 ஆகஸ்ட் 1957-இல், தேசே்ேந்ளே துங்கு அப்துல் ரஹ்மான், “டமரத்டக்கா” 
என்ற குரடலழுப்பியடேலிருந்து, நம் நாடு, பல்லின, பல்சமய மக்களள 
மக்களள டகாண்ட ஒரு நற்தபறு டகாண்ட நாடாக வளரச்ச்ி கண்டுள்ளது. 

அந்ே தீரக்்கேரிசனேத்ில்ோன் தேசே்ேந்ளே துங்கு, நமது சுேந்திர 
பிரகடனே்தில் “நமது நாடு, சுேந்திரமும், இளறயாண்ளமயும் மிகுந்ே, நீதிளய 
முன்னிறுே்தும், இன,மே தபேங்களள கடந்து மக்களின் ஒற்றுளம மிகுந்ே 
நலளன முன்டனடுக்கும் ஒரு நாடாக மதலசியா திகழும்” என 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

சுேந்திரம், நீதி, டபாதுநலம், பாதுகாப்பு மற்றும் அளமதிளய 
முன்னிறுே்திேே்ான் கடந்ேகாலங்களில் இந்நாட்டின் ேளலவரக்ள் 
டசயல்பட்டு வந்துள்ளனர.் 

நாட்டின் சுேந்திரே்திற்காக தபாராட்டம் டோடங்கிய காலே்தில் இருந்து, 
சுேந்திர அளடந்து துங்கு அப்துல் ரஹ்மான், துன் ராசாக், துன் ஹூதசன் ஓன் 
மற்றும் துன் மகாதீரின் காலம் வளர, இந்ே நாடு சுேந்திரம், வளரச்ச்ி 
அளடந்து, அளனே்துலக அரங்கில் மதிக்கப்படும் ஒரு நாடாக திகழ 
தவண்டும் என்பதே குறிக்தகாளாக இருந்து வந்துள்ளது. 

ஆனால், ேற்டபாழுது நாடு ஊழல் மற்றும் திருடட்ுே்ேனம் மிகுந்ே 
ேளலளமேத்ுவமும் அளவுக்கதிமாக ேளலதூக்கி, உலக அரங்கில் நாட்டிற்கு 
அவப்டபயர ்மிகுந்துள்ள தநரே்தில், மதலசிய திருநாட்ளட இந்ே 
பிரசச்ளனகளில் இருந்து மீட்டடடுேத்ு, மதலசியாளவ மீண்டும் சரியான 
பாளேக்கு டகாண்டு டசல்வேற்கு பாக்காே்ோன் ஹாராப்பான் ஒரு புதிய 
நம்பிக்ளகளய டகாடுக்கின்றது. 

மதலசிய மக்கள் அளனவரும் விரும்பும்படி, நாட்டின் டபருளமமிகு 
காலே்ளே மீட்டடடுக்க பாக்கே்ோன் ஹாராப்பான் தீரம்ானம் 
டகாண்டுள்ளது. 

அம்தனா, தேசிய முன்னணி அடகுளவேே் மதலசிய மக்களின் ேன்மானே்ளே 
மீட்டடடுக்க பாக்கே்ோன் ஹாராப்பான் தீரம்ானம் டகாண்டுள்ளது. 

பாக்கே்ோன் ஹாராப்பான் ஒரு டோளலதநாக்ளக முன்டனடுே்து, மீண்டும் 
ஒரு புகழ்மிக்க நாடாக மாற்றும். 

நம் நாட்டின் வளரச்ச்ியில் பின்ேங்கி தபாயுள்ள பிரிவினரக்ளான, புறநகர ்
மக்கள், இந்தியரக்ள், பூரவ்க்குடியினர ்மற்றும் நடுே்ேர வரக்்கே்தினரின் 
நலன்களள காக்க ேவறிய அம்தனா தேசிய முன்னணி ேளலளமே்துவே்தின் 
ளகயாளாகேே்ேனேள்ே பக்காே்ோன் ஹாராப்பான்  மாற்றியளமக்கும். 
எங்களது அரசியல் தபாராட்டமானது, நாட்டின் 99% மக்களுக்கான  

 



 

தபாராட்டதம அன்றி, பாரிசன் தநஷனளல தபால, 1% சுற்றேள்ே 
முன்னிறுே்தும் தபாராட்டம் அல்ல. 

பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் தபாராட்டாமானது, இன, மே தபேங்களள கடந்து 
அளனே்து மதலசியரக்ளுக்குமான தபாராட்டம்.  

நாட்டின் அரசுதுளறகள் கண்டுள்ள பழுதுகளள சரிடசய்து, சட்ட 
இளறயாண்ளமளய நிளலநாட்டி, முக்கிய அரசுதுளறகளள 
சுதயட்ளசே்ேன்ளம உறுதி டசய்யப்படும்.  

நாட்டில் நிலவும் ஊழல் மிகுந்ே நிளலளய மாற்றுேல், மற்றும் சிறந்ே 
டபாருளாோர வளரச்ச்ி விே்திட்டல், ஆகிய  இரட்ளட அணுகுமுளறளய 
பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் ளகயாளும். நாட்டின் டபாருளாோர 
வளரச்ச்ியின்வழி ஈட்டப்படும் வளே்ளே, ஒரு சிலர ்மட்டுதம 
டகாள்ளளயடிக்காமல், அளனே்து மதலசியரக்ளுக்கும் பயனுறும் விேமாக 
நடவடிக்ளககள் எடுக்கப்படும். 

நாட்டின் வளரச்ச்ிளயயும், டபாருளாோர வளப்பே்ளேயும், ஒரு சில ஊழல் 
கூட்டம் மட்டும் டகாள்ளளயடிக்காமல், நாட்டின் பூரவ்க்குடிமக்களும், 
இனதபேம் கடந்ே அளனேத்ு மதலசிய மக்களும் சரிசமமாக பங்கிடட்ு 
டகாள்வளே உறுதி டசய்தவாம். 

நமது நாட்டின் ேன்மானே்ளே மீட்டடடுேத்ு, நாட்ளட வளரச்ச்ியின் பாளேக்கு 
திரும்ப தவண்டும் என்ற மக்களின் நம்பிக்ளகளய நனவாக்கும் கடளம 
பக்காே்ோன் ஹாராப்பானுக்கு உள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

அம்மனா மதசிை முன்னணி கீழ் நாடட்ின் தை்மபாழுகதை நிகல 

1957-ஆம் ஆண்டு நாடு சுேந்திரம் அளடந்ே டபாழுதும், 1963-இல் மதலசியா 
உருவான டபாழுதும், சுேந்திரம் மற்றும் நீதியின் வழி டசயல்படும் ஒரு 
இளறயாண்ளம மிகுந்ே நாடாக மதலசிய திருநாடு திகழும் என்ற 
தேசே்ேந்ளே துங்கு அப்துல் ரஹ்மானின் கனவிலிருந்து டவகுதூரம் விலகி 
டசன்று விட்டது ேற்டபாழுளேய மதலசியா.  

இன்று, சுயநலளன முன்னிறுே்தி நாட்டு வளே்ளே டகாள்ளளயடிக்கும் 
ஊழல் ேளலவரக்ள், இந்நாட்டின் இளறயாண்ளமளய அடகு 
ளவேத்ுவிட்டனர.் ஆட்சியிலிருந்து இறங்கினால், நீதிே்துளறயினால் 
ேண்டிக்கப்படுதவாம் என்ற அசச்ே்தினால், ஆட்சிளய ேக்களவேத்ுக்டகாள்ள 
எளேயும் டசய்ய துணிந்துவிட்டனர.் இந்ே ஊழல் தபரவ்ழிகளளயும், 
அவரக்ளின் குடும்பே்தினளரயும் உலகின் பல்தவறு நாடுகளிலும் 
விசாரளண நடப்பது குறிே்து இவரக்ளுக்கு கவளலயில்ளல. மதலசியாளவ 
அளனே்துலக ஊடகங்களில் தகலி டசய்வது குறிேத்ு அக்களறயில்ளல. 
முந்ளேய ேளலளமே்துவங்களின் டபாழுது, மதலசியாளவ கண்டு உலகம் 
ஆசச்ரியமளடந்ேது. ஆனால், அந்ே ஆசச்ரியம், இப்டபாழுதுள்ள 
ேளலளமேத்ுவே்தின் நடவடிக்ளககளால், ஏளனமாக மாறியுள்ளது. 
இப்டபாழுது, 1எம்டிபி நிதி ளகயாடல், ஊழல், அதிகார ேவறுபதயாகம் 
குறிே்துோன் அளனே்துலக ஊடகங்கள் டசய்திகளள டவளியிடுகின்றன.  

நாட்டு மக்கள், அன்றாட வாழ்க்ளக டசலவீன அதிகரிப்பால், கடின 
நிளலளய எதிரத்நாக்கி வரும் தவளளயில், நாட்டின் ேளலவர,் அவரின் 
மளனவி, குடும்ப உறுப்பினரக்ள் சுகதபாக ஆடம்பர வாழ்க்ளக வாழ்ந்து 
வருகின்றனர.் 

இந்ே ேளலவரக்ள், உலகம் முழுவது ஆடம்பர விமானே்தில் சுற்றி வருவேற்கு, 
மக்கள் மீது ஜிஎஸ்டி தபான்ற வரிசச்ுளமகள் சுமே்ேப்படுகின்றன.  

இனவாே அரசியளல முன்னிறுேத்ும் அரசியல்வாதிகள், ஆட்சிளய 
ேக்களவேத்ுக் டகாள்வேற்கு, இனங்களுக்கு இளடதயயான் தமாேளல 
உருவாக்கும் விேமான கூற்றுகள், நமக்குள் பிளளவ ஏற்படுேே் 
முயற்சிக்கின்றனர.்  

நாட்டின் அரசுே்துளறகள் ேங்களுளடய கடளமகளில் சுதயட்ளசயாக 
டசயல்பட முடியவில்ளல. 

நாட்டின் அரசுே்துளறகளின் ேளலளம டபாறுப்புகளுக்கான நியமனங்கள் 
டசய்யப்பட்ட விேம் பல்தவறு விேமான தகள்விகளள எழுப்புகின்றன. 
ஊடகங்கள் டோடங்கி, சட்டே்துளற, நீதிே்துளற வளர, 
உயரக்ல்விக்கூடங்கள் கூட ேற்டபாழுது சுதயட்ளசயாக டசயல்பட 
முடியவில்ளல.  

 

 



 

மலாய் மன்னரக்ளின் கருே்துகளுக்கு கூட மதிப்பளிக்கப்படவில்ளல; சில 
தநரங்களில் அது விளளயாட்டாக எடுேத்ுக்டகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

அேனால், பிரேமர ்ஒரு வரம்பற்ற அதிகாரே்ளே ளகயில் ளவே்துள்ளார;் அது 
ஒரு அதிகாரகுவியல் சூழ்நிளலளய உருவாக்கியுள்ளது. 

இன்று மதலசிய மக்கள், டபாருளாோர நீதிளயதயா, சமூக நீதிளயதயா 
அனுபவிக்கவில்ளல. மக்களின் கருே்து சுேந்திரம் பறிக்கப்பட்டுள்ளது. 
நாட்டின் டபாருளாோர வளரச்ச்ிளய மக்கள் அனுபவிக்க முடியாமல், 
ஆதிக்கங்கள் ேளலதூக்கியுள்ளன. மக்களுக்கு, அடிப்பளட கல்வி, அடிப்பளட 
மருேத்ுவம் கூட எடட்ாக்கனியாக உள்ளது.  

அம்தனா-தேசிய முன்னணி ேளலவரக்ளின் ேவறான டபாருளாோர 
டகாள்ளககளினாலும், ஊழல் மிகுதியாலும், நாட்டின் கடன்சுளம 
அதிகரிே்துள்ளது. அதில் டகாடுளம என்னடவன்றால், சாோரண மக்கள், 
இந்ே கடன்சுளமளய மக்கள் பல்தவறு வரிகளின் வழி ஏற்றுக்டகாள்ள 
தவண்டியுள்ளது. 

நாட்டின் வளங்கள், ஒரு சில ேரப்பினரால் டகாள்ளளயடிக்கப்பட்டு, மக்கள் 
இரு டோழில் டசய்யும் நிளலக்கு ேள்ளப்பட்டுள்ளனர.்  

அம்தனா-தேசிய முன்னணியின் ேற்கால ேளலளமே்துவம், நாட்டின் 
முந்ளேய ேளலவரக்ள், சுேந்திர தபாராளிகளின் தூரதநாக்கு சிந்ேளனளய 
குழிே்தோண்டி புளேேத்ுவிட்டது. 

ஒரு தமம்பாடு அளடயும் நாடாக, மதலசியாவின் ேன்மானம் மீட்கப்பட 
தவண்டும். உலக நாடுகள் வியப்பளடயும் விேமாக மதலசிய திருநாடு 
திகழ்வளே பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் உறுதிடசய்யும்.  

அதிலும் முக்கியமாக, இந்நாட்டின் பல்லின, பல்சமய மக்கள் நாட்டின் 
வளரச்ச்ிளயயும், வளே்ளேயும் பங்கிடட்ு டகாள்வளே நாங்கள் உறுதி 
டசய்தவாம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

நம்பிக்கக கூட்டணி ஆட்சியின் தத்து மும் மநாக்கமும் 

நம்பிக்ளக கூட்டணியின் ஆட்சியின் ேேத்ுவமும் தநாக்கமும் இன்ளறய 
நவீன காலே்தின் சவால்களள எதிரட்காள்ளுேலுக்தகற்ப மாற்று 
நடவடிக்ளககளும் மற்றும் நாட்டின் முந்ளேய ேளலவரக்ள் டகாண்ட 
லட்சியக் டகாள்ளககளுடன், நாட்டின் இளறயாண்ளம மற்றும் 
அரசியலளமப்பு ேேத்ுவே்தின் வழிகளிலும் பின்பற்றி டசல்வதே. 

அளனே்து மக்களுக்கும் சமமான நீதி, வளளம, டபாருளாோரம், அளமதி 
மற்றும் சுபீட்சம் நிளறந்ே நாடாக மதலசியாளவ உருவாக்குேல். நாட்டின் 
அன்ளறய தேசே்ேளலவரக்ளின் கனளவ டமய்ப்படுே்தி, தமம்படுே்தி, 
உே்தவகப்படுே்தி சிறந்ே மதலசியாளவ உருவாக்குேதல நம்பிக்ளக 
கூட்டணியின் கனவாகும். 

மதலசியரக்ளின் அடிப்பளட பண்பாட்டு அறிவு, சுேந்திரம், சமூக நீதி, 
டபாருளாோரம், சுயமரியாளே, நாகரிகம், அளமதி, ஒற்றுளம, சிபீட்சம், 
ஜனநாயகம் மற்றும் ேகுதியுளடதவாருக்கான வாய்ப்ளப அளனவரும் 
சமமாக பங்கீட்டு டகாள்ளுேதல நம்பிக்ளக கூட்டணியின் ஆட்சி 
ேேத்ுவமாகும். 

2020 தூரதநாக்கு சிந்ேளனயின் அடிப்பளடயில் லட்சியம், மாண்பு மற்றும் 
தோழளம மிக்க ஒதர மதலசியர ்என்கிற மக்களள உருவாக்குேதல.  

9 ஜனவரி 2016 இல் நம்பிக்ளக கூட்டணியின் வாக்குறுதியில் குறிப்பிட்டப்படி: 

அரசியலளமப்பு விதிளய ேற்காப்பதுடன், இஸ்லாே்ளே கூட்டளமப்பு 
மேமாகவும், மற்ற மேங்களள அளமதியுடன் பின்பற்றுவளே 3 விதியின் படி 
ஏற்றுக்டகாள்வோகவும்; விதி 153 வழி மலாய் பூமிபுே்ரா மற்றும் சபா, சரவாக் 
பூமிபுே்ரா மற்றும் பிற மக்களின் சிறப்பு ேகுதிளய பாதுகாே்ேல்.  

அரசளமப்பு டபாறுப்பிளன அரசியலளமப்பில் ேற்காே்ேல். 

விதி 152 அரசியலளமப்பு வலியுறுே்தும் தேசிய டமாழியான மலாய் 
டமாழியின் மாண்ளப நாடு ேழுவிய அளவில் நிளலநிறுேத்ுவதுடன், பிற 
ோய்டமாழிகளள வலிளமப்படுேத்ுவதுடன்; உலகமயமாக்களின் சவாளல 
எதிரட்காள்ள ஆங்கிலே்ளே தமம்படுே்துேல். 

1963 ஒப்பந்ேப்படி சபா மற்றும் சரவாக்கின் ேகுதிளய ஒன்றுப்பட்ட 
மதலசியாவின் கீழ் ஒருங்கிளணந்து ஏற்றுக்டகாண்டு அங்கீகரிே்ேல்.         

 

 

 

 

 



 

பக்காத்தான் ஹாைாப்பானின் அடிப்பகட மகாள்கக 

 

நமது நண்பரக்ளும், பளகவரக்ளும் கண்டு ஆசச்ரியப்படும் அளவுக்கு, 
மக்களின் நம்பிக்ளகளய காே்து, நாட்ளட கட்டிடயழுப்புவதுோன் 
மதலசிய மக்களுக்கு நாங்கள் வழங்கும் உறுதிடமாழியாகும். 

இந்ே புே்ேகே்தில் அந்ே தநாக்கே்தின் நளடமுளறே்திட்டங்கள் 
விளக்கப்படட்ுள்ளது.  

எங்களுளடய உறுதிடமாழிகளானது, 5 டசயல்வடிவ திட்டங்களள 
அடிப்பளடயாகக் டகாண்டது. அந்ே 5 டசயல்வடிவ திட்டங்கள், 
ேனிே்ேனி நளடமுளற திட்டங்களள டகாண்டோகும். அவற்றின் 
கருதுதகாள் கீழ்காணுமாறு :- 

மெைல் டி  திட்டம் 1 :  

மக்களின்  ாழ் ாதாை சுகமகை குகைப்பது 

மெைல் டி  திட்டம் 2 :  

அைசுநிை ்ாகம், அைசிைல் நிை ்ாகங்ககள மறுசீைகமப்பது 

மெைல் டி  திட்டம் 3 :  

ெமத்து , நீதிைான மபாருளாதாை  ளைெ்ச்ிகை முன்மனடுத்தல் 

மெைல் டி  திட்டம் 4 :  

1963 மமலசிை ஒப்பந்தத்தின் படி ெபா, ெைா ாக் மாநிலங்களுகடை 
நிகலகை மீடட்ுக்மகாடுத்தல் 

மெைல் டி  திட்டம் 5 : 

அகனத்துலக மடட்த்தில் புகமழாடு விளங்கும் ஒரு சிைந்த 
மமலசிைாக  கடட்ிமைழுப்புதல் 

அதோடு மடட்ுமல்லாமல், ஃடபல்டா நிலக்குடிதயற்றவாசிகள், 
இந்தியரக்ள், டபண்கள், இளளஞரக்ள் மற்றும் மூே்ே குடிமக்கள் என 
ஐந்து ேரப்பு மக்களுக்கு என்று சிறப்பு திட்டங்களளயும் 
முன்ளவக்கின்தறாம். 

எங்களுளடய உறுதிடமாழிகளள உடனடியாக நளடமுளறப்படுே்தும் 
வண்ணம், புே்ராடஜயாவில் ஆட்சிளய ளகப்பற்றிய 100 நாட்களுக்குள், 
10 திட்டங்களள நளடமுளறப்படுே்ேவும் கடப்பாடு டகாண்டுள்தளாம் 

 



 

நூறு நாடக்ள், பத்து திட்டங்கள் 

 

பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் ஆட்சியளமே்து நூறு நாட்களுக்குள், 
கீழ்காணும் 10 திட்டங்களள நிளறதவற்ற உறுதிடமாழி பூணுகின்றது :- 

 

1. ஜிஎஸ்டி வரியின் நளடமுளறளய மீடட்ுக்டகாண்டு, மக்களின் 
வாழ்வாோர சுளமளய குளறக்கும், மக்கள்நல டசயல்திட்டங்களள 
நளடமுளறப்படுே்துேல் 

 

2. வாகன எரிடபாருள் விளலளய நிளலப்படுே்துவதுடன், 
எரிடபாருள் உேவிேட்ோளகளய மீண்டும் அறிமுகப்படுே்ேப்படும். 

 

3. ஃடபல்டா நில குடிதயற்றவாசிகள் மீது திணிக்கப்படட்ுள்ள 
அனாவசியமான கடன்சுளம நீக்கப்படும் 

 

4. குடும்பமாேரக்ளுக்கு ஊழியர ்தசமநிதி அறிமுகப்படுே்ேப்படும் 

 

5. நாடு முழுவதும் குளறந்ேபடச் ஊதியேட்ோளகளய 
ஒருமுகப்படுேத்ுவதோடு, குளறந்ேபடச் ஊதியே்ளே உயரே்்ேவும் 
நடவடிக்ளக எடுக்கப்படும் 

 

6. மாேே்துக்கு 4000 ரிங்கிடட்ுக்கும் குளறவான வருமானம் 
டபறுதவாரின் PTPTN கடளன டசலுேத்ுவேற்கான கால அவகாசே்ளே 
நீட்டிப்பதோடு, கடன்டபற்டறாளர கருப்பு பட்டியலிடும் நளடமுளற 
நிறுே்ேப்படும் 

 

7. 1எம்டிபி, ஃடபல்டா, மாரா மற்றும் ோபுங் ஹாஜி ஆகியவற்றில் 
நிகழ்ந்ே முளறதகடுகளள விசாரிக்க அரச  விசாரளண ஆளணயம் 
அளமக்கப்படும். 

 



 

8. மதலசிய ஒப்பந்ேம் 1963-ஐ டசயல்படுே்துவேற்கு, சிறப்பு 
அளமசச்ரளவக்குழு அளமக்கப்படும் 

 

9. B40 எனப்படும் குளறந்ே வருமானம் டபறுதவாருக்கு 
தேரந்்டேடுக்கப்பட்ட ேனியார ்மருேத்ுவமளனகளில் இலவச சிகிசள்ச 
டபறும் வண்ணம், 500 ரிங்கிட் மருே்துவ உேவிேட்ோளக திட்டம் 
அறிமுகப்படுே்ேப்படும். 

 

10. அன்னிய நாடுகளுக்கு வழங்கப்படட்ுள்ள டபரிய 
திட்டங்களுக்கான குே்ேளக குறிே்து ஆய்வு நடே்ேப்படும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

படிநிகல 1 :  மக்களின்  ாழ் ாதாை சுகமகை குகைப்பது 

வாழ்க்ளக டசலவீன அதிகரிப்பு மக்கள் வாழ்க்ளக சுளம அதிகரிே்து, 
துன்பப்படுகின்றனர.் இந்ே வாழ்க்ளக சுளம அதிகரிப்பால், மக்கள் இரு 
டோழில் புரிய தவண்டிய கட்டாயேத்ுக்கு ேள்ளப்பட்டுள்ளனர.் இேன் 
காரணமாக, 35 வயதுக்குட்பட்ட சுமார ்20,000-க்கும் தமற்பட்ட இளளஞரக்ள், 
திவாலாகியுள்ளனர.் 

உயரக்ல்வி கூடங்களில் பயிலும் மாணவரக்தளா, ேங்களது படிப்ளப 
முடிே்ேவுடதனதய, கடளாளிகளாகி விடுகின்றனர.் புறநகரக்ளிலும், ஃடபல்டா 
குடியிருப்புகளிலும் உள்ள மக்கள் கூட வாழ்க்ளக சுளம அதிகரிே்து 
திண்டாடுகின்றனர.் 

ஊழல் மிகுந்ே அரசியல்வாதிகளின் சுகதபாக வாழ்க்ளக வாழ, சாோரண 
மதலசியரக்ள் டசாந்ே நாட்டில் சுேந்திரமாக வாழ முடியாமல், துன்ப 
படுகின்றனர.் 

மக்களின் வாழ்க்ளக டசலவீன சுளமளய குளறக்க, இந்ே புே்ேகே்தில் உள்ள 
வாக்குறுதிகளள நிளறதவற்றும் கடப்பாட்ளட பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் 
டகாண்டுள்ளது. 

 ாக்குறுதி 1 :  ஜிஎஸ்டி  ைிகை ஒழித்தல்  

குளறந்ே, நடுே்ேர வருமானம் டபறும் குடும்பங்களள ஜிஎஸ்டி எனப்படும் 
டபாருள்,தசளவ வரி டபரிதும் பாதிே்துள்ளது. அம்தனா, தேசிய முன்னணி, 
நாட்டின் டபாருளாோரே்ளே சரியாக நிரவ்ாகிக்காே நிளலயில், எளிய 
மக்களும் இந்ே சுளமேரும் வரிளய டசலுே்ே தவண்டிய நிளலக்கு 
ேள்ளப்பட்டுள்ளனர.் அம்தனா, தேசிய முன்னணி அரசாங்கேத்ின் நிதி 
நிரவ்ாக முளறதகட்ளட ஈடுடசய்ய இப்டபாழுது மக்கள் இந்ே வரிளய 
டசலுேே் தவண்டியுள்ளது. 

பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம் ஆட்சியளமே்ே 100 நாட்களுக்குள் 
ஜிஎஸ்டி வரிளய மீட்டுக்டகாள்ளும். இேன்வழி மக்களின் வாழ்க்ளகசச்ுளம 
குளறயும். 

எளிய மக்கள் உேவப்பட தவண்டுதம ேவிர, அவரக்ள் மீது சுளமளய 
திணிக்கக்கூடாது என்பதுோன் பக்காே்ோன் ஹாராப்பானின் நிளலப்பாடு. 
ஜிஎஸ்டி மீட்டுக்டகாள்ளப்படுளகயில், மக்களின் டசலவீனம் குளறக்கப்பட்டு, 
வரியாக டசலுேத்ும் பணே்ளே மக்கள் தவறு டசலவுகளுக்கு 
பயன்படுேே்லாம். 

குறுகிய காலே்தில். பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் ஜிஎஸ்டி வரிளய 
மீட்டுக்டகாண்டு, மக்களுக்கும், வியாபாரிகளுக்கும் சுளமயளிக்காே 
நியாயமான விற்பளன, தசளவ வரிளய பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் 
அரசாங்கம் அறிமுகப்படுேத்ும். 

 



 

 ாக்குறுதி 2 : மபாருடக்ளின் விகலமைை்ைத்கத கட்டுப்படுத்த 
நட டிக்கக 

மக்களுக்கு டபரும் சுளமளய ஏற்படுேத்ும் வண்ணம் ேற்டபாழுது 
டபாருடக்ளின் விளலதயற்றம் கட்டுக்கடங்காமல் தபாகின்றது. 2015-இல், 
ஜிஎஸ்டி அறிமுகே்துக்கு முன்பு, 1%-ஆக இருந்ே பணவீக்கம் ேற்டபாழுது 4-ஆக 
உயரந்்துள்ளது. அம்தனா-தேசிய முன்னணி ேளலவரக்ள் ேங்களது டசல்வ 
வளே்ளே டபருக்கிக்டகாண்தட தபாகும் தவளளயில், மக்களின் சுளமளய 
கண்டு டகாள்ளவில்ளல. அவரக்ள் டசாகுசு விமானங்களிலும், டசாகுசு 
வண்டிகளிலும் வலம் வரும் தவளளயில் மக்கள் டபாருடக்ள் 
விளலதயற்ற்றே்ோலும், டபட்தரல் விளலதயற்றேே்ாலும் படும் அல்லள்களள 
புரிந்துக்டகாள்ளவில்ளல. 

இந்ே நிளலளய உணரந்்துக்டகாண்டுள்ள பக்காே்ோன் ஹாராப்பான், 
டபாருடக்ளின் விளலதயற்றே்ளே கட்டுப்படுே்ே நடவடிக்ளககளள 
டசயல்படுே்ே திட்டங்களள டகாண்டுள்ளது. 

அரிசி டவளியிட்டில் டபரன்ாஸ், ஓளி, ஒலிபரப்பு துளறயில் ஆஸ்ட்தரா 
தபான்ற டபரிய நிறுவனங்களின் ஆதிக்கே்ளே கட்டுப்படுேத்ும் 
நடவடிக்ளகளய பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம் தமற்டகாள்ளும். 
மருந்து டபாருடக்ளின் விளலயும் மக்கள் வாங்கும் சக்திக்குட்பட்ட விளலயில் 
இருப்பதோடு, விநிதயாகிப்பாளரக்்ளுக்குள் தபாட்டிே்ேன்ளம இருப்பதும் 
உறுதி டசய்யப்படும். 

டபருநாள் காலங்களில், அே்தியாவசியப் டபாருடக்ளுக்கு ேடட்ுப்பாடு 
ஏற்படாமல் இருக்க, விநிதயாகப்பாளரக்ளுடன் ஒரு அனுக்கமான 
ஒே்துளழப்ளபயும் பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம் டகாண்டிருக்கும். 
மக்களின் பயனீட்டுே்தேளவகளுக்கு ஏற்ப டபாருடக்ளின் சீரான விநிதயாகம் 
இருப்பளே உறுதி டசய்வேன் வழி, டபாருடக்ளின் விளலதயற்றே்ளே 
கட்டுபடுேே் முடியும். 

அே்தியாவசிய டபாருடக்ளின் விளலதயற்றே்ளே கட்டுப்படுே்ே, தேளவயான 
அளவு நிதியுேவியும் வழங்கப்படும். 

1600CC-க்கும் உட்பட்ட மகிழுந்துகளுக்கான (தமாட்டாரக்ாரக்ளுக்கான) சுங்க 
வரிளய பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம் குளறக்கும். இேன்வழி, 
முேல் மகிழுந்து வாங்குபவரக்ளின் சுளம குளறக்கப்படும், இந்ே திட்டே்ளே 
ேவறாக உபதயாகப்படுே்ோமல் இருக்க, மாேம் 8000 ரிங்கிடட்ுக்கு குளறந்ே 
வருமானம் டபறும் குடும்பே்தில் ஒரு மகிழுந்துக்கு மட்டுதம இந்ே சலுளக 
வழங்கப்படும். 

பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம் நாடு முழுவதுமுள்ள தடால் கட்டண 
சாவடிகளில் கட்டண வசூளல படிப்படியாக நிறுே்தும். 

 



 

டபாருடக்ளின் விளலதயற்றே்துக்கு மற்டறாரு காரணம், ரிங்கிட்டின் 
மதிப்பிழப்பாகும். உலகின் முக்கிய நாணயங்கள் பலவற்றுடன் 
ஒப்பிடுளகயில் ரிங்கிட்டின் மதிப்பு டவகுவாக குளறந்துள்ளது; குறிப்பாக 
ோய்லாந்தின் பாட் மற்றும் வங்காளதேசே்தின் ோக்கா ஆகியவற்றுடன் 
ஒப்பிட்டால் கூட ரிங்கிட் மதிப்பிழந்து கிடக்கின்றது. மதலசியா, 90% பால், 70% 
இளறசச்ி டபாருடக்ள், 50% காய்கறிகளள டவளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி 
டசய்கின்றது. ரிங்கிட்டின் மதிப்பிழப்பு, இந்ே டபாருடக்ளின் 
விளலதயற்றே்துக்கு காரணமாகியுள்ளது. பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் 
அரசாங்கம், மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் ரிங்கிட ்ேனது வலுவான நிளலக்கு 
திரும்புவளே ஆவண டசய்யும். 

 ாக்குறுதி 3 : நாடட்ின்  ளத்கத முகைைாக பங்கிடப்படு கத உறுதி 
மெை்தல் 

மதலசியாவின் டபாருளாோர வளரச்ச்ி, மக்களுக்கு சரிசமமான பயன்களள 
டகாண்டுவரவில்ளல. பணக்காரரக்ள் தமலும் பணக்காரரக்ளாக, நடுேே்ர, 
குளறந்ே வருமானம் டபறுதவாரின் வாழ்க்ளகநிளல தமாசமளடந்து 
வருகின்றது. மதலசியரக்ளின் வருமான வரம்பும் மிக குளறவாகதவ உள்ளது. 
மாேே்துக்கு 2000 ரிங்கிடட்ுக்கும் குளறவான வருமானம் டபறுதவாரின் 
எண்ணிக்ளக மிக அதிகமாகும். இது உடனடியாக சரிடசய்யப்பட தவண்டும். 

ேற்டபாழுது நாட்டின் வளம், சில தபராளச பிடிே்ே ேளலவரக்ள், அவர ்
மளனவி, மற்றும் அவரே்ம் குடும்பே்தினரால் சூளரயாடப்படுகின்றது. 
அவரக்ள் டசல்வம் டசழிக்க வாழும் தவளளயில், மக்கள் அன்றாட 
டசலவுகளுக்தக திண்டாடுகின்றனர.் பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம், 
மதலசியாவின் பல்லின மக்களும், ஓராங் அஸ்லி மற்றும் இந்தியரக்ள் உட்பட 
அளனவருக்கும் நாட்டின் வளம் பங்கிடப்படுவளே உறுதி டசய்யப்படும். 

 ாக்குறுதி 4 :  ாங்கும் ெக்திகுட்படட் வீடுகள், நிைாை  ாடகக வீடுகள் 
திட்டங்ககள அதிகைித்தல் 

வாங்கும் சக்திகுட்பட்ட வீடுகள் கட்டும் திட்டே்தில் அம்தனா-தேசிய 
முன்னணி தோல்வியளடந்துள்ளது. 2020-க்குள் 1 மில்லியன் வாங்கும் 
சக்திகுட்பட்ட வீடுகள் கட்டும் திட்டம், அந்ே குறிக்தகாளில் பாதிளய கூட 
எட்டாமல், ளகவிடப்பட்டுள்ளது.  

இன்று எே்ேளனதயா மதலசியரக்ள், குறிப்பாக இளளஞரக்ள் டசாந்ே வீடு 
வாங்க முடியாமல் உள்ளனர.் அம்தனா-தேசிய முன்னணி சரியான 
தமம்பாட்டு திட்டமிடளல டகாண்டிராேோல், ேற்டபாழுது 5 இலட்சம் 
ரிங்கிடட்ுக்கு தமலான வீடுகள் அதிக எண்ணிக்ளகயில் வாங்கப்படாமல் 
இருக்கும் தவளளயில், இரண்டளர இலட்சம் ரிங்கிடட்ுக்கு குளறவான 
வீடுகளுக்கு ேடட்ுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்ே குளறபாட்ளட களலயும் 
வண்ணம், நாங்கள் உடனடியாக வாங்கும் சக்திக்குட்பட்ட வீடுகள் 
நிரம்ாணிக்கும் திட்டங்களுக்கு முன்னுரிளம அளிப்தபாம். 



 

பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம், வாடளக-உரிளம வீடுகள் திட்டே்ளே 
நாடு முழுவதிற்கும் விரிவளடய டசய்யும். வங்கிகளுடன் தபசச்ுவாரே்்ளே 
நடே்தி ேனியார ்வீடளமப்பு தமம்பாட்டளரக்ளுடனான் ஒே்துளழப்புடன், 
வாடளக-உரிளம வீடுகள் திட்டே்ளே நாங்கள் டசயல்படுே்துதவாம். 
ேற்டபாழுது வாடளக வீடுகளில் ேங்குதவார,் ேகுதி டபற்றிருந்ோல், இந்ே 
திட்டே்தின் வழி வீடுகள் டபறுவளே உறுதி டசய்தவாம். 

வீடுகளின் விளலகள் வானாளவிய நிளலயில் உயரந்்துள்ளேற்கு காரணம், 
சில வீடளமப்பு தமம்பாட்டளரக்ள், சில அரசுசார ்நிறுவனங்கள் உட்பட, 
நிலங்களள வாங்கி, அேன் விளல உயரும் வளர காே்திருந்து வீடளமப்பு 
திட்டங்களள நளடமுளற படுே்துவோல்ோன். அேனால் நிலே்தின் விளல, 
அதிகரிே்து, அந்நிலே்தில் நிரம்ாணிக்கப்படும் வீடுகளின் விளலகள் 
அளவுக்கதிகமாக ஏறிப்தபாகின்றன. டபரிய தமம்பாட்டு நிறுவனங்கள் 
ஆதிக்கம் டசலுே்தும் இே்துளறயில் சிறிய தமம்பாட்டு நிறுவனங்கள் 
நுளழயதவ முடிவதில்ளல. 

பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம், நில தமம்பாட்டு திட்டங்கள் ஒரு 
குறிப்பிட்ட கால வரம்புக்குள் நிரம்ாணிக்கப்பட தவண்டும் என்ற கால 
அளளவ நிரண்யம் டசய்யும். இேன் வழி, நிலங்களள விளல உயரவ்ேற்காக 
ளவே்திருக்கும் நளடமுளற களலயப்படும். சிறிய மற்றும் நடுே்ேர 
தமம்பாட்டு நிறுவனங்கள், டபரிய தமம்பாட்டு நிறுவனங்களுடன் 
தபாட்டியிடும் வண்ணம் அவரக்ளுக்கு ஊக்குவிப்பும் வழங்கப்படும். 

நிலங்களள குளறந்ே விளலயில் வாங்கி, வீடுகளள அதிக விளலக்கு விற்கும் 
பினாமி நில தமம்பாட்டளரக்ளின் நடவடிக்ளககளள முடக்க, பிரிமா 
வீடளமப்பு திட்டே்ளே பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம் மறுசீரளமப்பு 
டசய்யும்.  

இஸ்லாமியரக்ளின் வாக்காஃப் நிலங்களில் வீடளமப்பு திட்டங்கள் அளமக்க 
ஊக்குவிக்கப்படும்; அதேதவளளயில் மாநில இஸ்லாமிய சமய் 
நிறுவனங்கள், அதுப்தபான்ற நில தமம்பாட்டு திட்டங்களில், நில தமம்பாட்டு 
நிறுவனங்களுடன் ஒே்துளழப்பு நல்குமாறும் அறிவுறுே்ேப்படும். அந்ே 
வீடுகள் இஸ்லாமியரக்ளுக்கு மட்டுதம விற்கப்படும். இேன்வழி, 
இஸ்லாமியரக்ளின் வீடட்ுடளம உயரும். 

ேனியார ்நில தமம்பாட்டு நிறுவனங்கள், வாங்கும் சக்திக்குட்பட்ட வீடுகளள 
நிரம்ாணிக்க முன்வருமானால், நில உபதயாக மாற்றே்ளே எளிோக்குவேற்கு 
மாநில அரசாங்கங்களுடன், பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் மே்திய அரசாங்கம் 
ஒே்துளழப்பு நல்கும். வாங்கும் சக்திக்குட்பட்ட வீடுகளள நிரம்ாணிக்கும் 
தமம்பாட்டு நிறுவனங்களுக்கு வரிசச்லுளககள் வழங்கப்படுவதோடு, 
நிரம்ாணிப்பு டசலவுகளள குளறக்கு டோழில்நுட்பே்ளே பயன்படுேத்ும் 
தமம்பாட்டு நிறுவனங்களும் ஊக்குவிக்கப்படும். 

 



 

வீடளமப்பு திட்டங்களின் டசயல்பாடுகளள ஒருமுகப்படுேத்ும் விேமாக, 
பிரேமரின் ேளலளமயில் ஒரு “தேசிய வாங்கும் சக்திக்குட்ப்பட்ட வீடளமப்பு 
திட்ட மன்றம்” ஒன்று அளமக்கப்படும். இந்நிறுவனே்தின் டசயல்பாடுகள் 
கீழ்கண்டவாறு அளமயும் :- 

 

• இைண்டு ஆட்சி த கணக்குள் ஒரு மில்லிைன்  ாங்கும் 
ெக்திக்குட்பட்ட வீடுககள நிைம்ாணித்தல் 

• விை்கப்படாமல் இருக்கும்  ாங்கும் ெக்திக்குடப்ட்ட வீடுகள் குறித்த 
வி ைங்ககள, தனிைாை ்மமம்பாட்டாளைக்ள் மகைத்து மகாள்கள 
இலாபம் ெம்பாதிப்பகத தடுக்க, மக்கள் பாைக் யிடக்கூடிை  
ம ளிப்பாடட்ுத்தன்கமயுடனான ஒரு தைவுத்தளம் அகமக்கப்படும் 

•  ாங்கும் ெக்திக்குடப்்படட் வீடுககள, குகைந்த, நடுத்தை  ருமனம் 
பிைிவினை ் ாங்கு தை்கு ஏது ாக,  ாடகக-உைிகம திட்டங்கள் 
மெை்ல்படுத்தப்படும். அமதம களயில், “நிைாை  ாடகக” வீடகமப்பு 
திட்டங்களும் மெைல்படுத்தப்படும். 

• அதிகமாமனாருக்கு வீடட்ுடகம  ாை்ப்புககள ஏை்படுத்த, வீடுகள் 
 ாங்கு தை்கு  ங்கி கடனுதவிக்கான விதிமுகைகள் 
தளைத்்தப்படு தை்கு,  ங்கிகள், நிதிநிறு னங்களுடன் உடன்பாடு 
ஏை்படுத்தப்படும். 

•  எளிை மக்களின் சுகமககள குகைக்கும்  ண்ணம், மலிவு 
வீடகமப்பு திட்டங்களில், பைாமைிப்புககள அைொங்கமம 
ஏை்றுக்மகாள்ளுதல் 

 ாக்குறுதி 5 : இகளமைாைின்  ாழ்க்கக சுகமகை குகைத்தல் 

நாட்டின் வளரச்ச்ிக்கும், எதிரக்ாலேத்ுக்கும் ேங்களது பங்ளக ஆற்ற 
இளளதயாரக்ளுக்கு, அவரக்ளின் வாழ்க்ளகளய டோடங்க உேவிப்புரியப்பட 
தவண்டும். ஆனால், ேற்டபாழுது வாழ்க்ளக டசலவீன அதிகரிப்பால், 
இளளஞரக்ள், குறிப்பாக புதிோக தவளலக்கு டசல்தவார ்டபரும் 
அழுே்ேேத்ுக்குள்ளாகியுள்ளனர.் 

பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம், மதலசியா முழுவதிலும் வாங்கும் 
சக்திக்குட்பட்ட வீடுகளள இளளதயார ்வாங்குவேற்கும், வாடளக-உரிளம 
முளறயில் வாங்குவேற்கும் முன்னுரிளம அளிக்கும்.  

இளளதயார ்வாகனம் வாங்குவேற்கு ஏதுவாக, ஒருவர ்வாங்கும் முேல் 1600 CC-
க்கு குளறவான மகிழுந்துக்கான சுங்க வரிவிலக்கு சலுளகளய பக்காே்ோன் 
ஹாராப்பான் அரசாங்கம் வழங்கும்.  

 

 



 

PTPTN கடன்டபற்று கல்வி பயின்ற இளளதயார,் 4000 ரிங்கிட ்ஊதியம் டபறும் 
வளர கல்விக்கடன் கட்டண விலக்கு அளிக்கப்படும். குளறந்ே வருமானம் 
டபறும் குடும்பே்ளே தசரந்்ே மாணவரக்ள், சிறப்பான தேரச்ச்ிப்டபற்ற 
மாணவரக்ளின் கல்விக்கடன், கழிப்பீடு வழங்கப்படும், அல்லது கடன் 
ேள்ளுபடி டசய்யப்படும். 

பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம், எங்களது சிலாங்கூர ்மாநில அரசில் 
வழங்கப்படும் திருமண உேவிேட்ோளக திட்டம் தபான்ற திட்டே்ளே நாடு 
முழுவதுமுள்ள 35 வயதுக்கு கீழ்பட்ட இளளதயாரின் முேல் திருமணேத்ுக்கு 
உேவிேட்ோளக வழங்கும் திட்டே்ளே அறிமுகப்படுே்தும். 

நல்ல முேலாளிகள், ேங்களது டோழிலாளரக்ளின் கல்விக்கடளன திருப்பி 
டசலுேே் உேவுவாரக்ள் என பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் கருதுகின்றது. 
ஆகதவ, ஊதியே்ளே பிடிேே்ம் டசய்யாமல், டோழிலாளரக்ளின் 
கல்விக்கடளன டசலுே்தும் நிறுவனங்களுக்கு, வரிசச்லுளக அளிக்கப்படும். 

அதிகமான தவளலவாய்ப்புகளள உருவாக்கும் தநாக்கில், மதலசியாவின் 
வளரச்ச்ிளய அதிகரிக்கும் வளகயில், உலகமய, பிராந்திய அளவிலான 
டபாருளாோர முன்டனடுப்புகளில் பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் 
ேளலளமயிலான மதலசிய அரசாங்கம் முளனப்புக்காட்டும். 

அதேதவளளயில், ஆசியான் நாடுகளுகளின் ஒருமிே்ே டபாருளாோர 
டகாள்ளகயில், பட்டோரிகளின் பரவல்களுக்கு முக்கியேத்ுவம் அளிப்பளே 
பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் ேளலளமயிலான மதலசிய அரசாங்கம் உறுதி 
டசய்யும். இேன்வழி, மற்ற ஆசியான் நாடுகளிலும் தவளல வாய்ப்புகளள 
மதலசிய பட்டோரிகள் டபறமுடியும். 

மின்னியல் டபாருளாோரம் மற்றும் புே்ோக்க டபாருளாோரம் ேற்டபாழுது 
இளளதயாரக்ளின் மே்தியில் பிரபலமளடந்துள்ளது. இேளன பக்காே்ோன் 
ஹாராப்பான் அரசாங்கம் ஆேரிக்கும். அதேதவளள, அே்துளறகளின் 
வளரச்ச்ிக்கு உந்துேலாக அளமயும் வண்ணம், இளணய பயன்பாட்டு 
விளலளய ேற்டபாழுதுள்ள விளலயில் பாதியாக குளறப்பதுடன், இளணய 
தசளவயின் தவகேள்ே இரண்டு மடங்காக அதிகரிக்கவும் நடவடிக்ளக 
எடுக்கப்படும். 

 ாக்குறுதி 6: மடால் கட்டணமுகைகை ஒழித்தல் 

அரசாங்கேே்ால், டநடுஞ்சாளல தடால் கட்டண சாவடிகளள இயக்கும் 
குே்ேளககளள டபற்றுள்ள நிறுவனங்கள் டகாள்ளள இலாபம் 
சம்பாதிக்கின்றன. எடுேத்ுக்காட்டுக்கு, மாஜூ தஹால்டிங்ஸ் என்ற 
நிறுவனம், PLUS டநடுஞ்சாளல குே்ேளகளய எடுேத்ுக்டகாள்வேற்கு 
நிபந்ேளனயாக, 20 ஆண்டுகளுக்கு தடால் கட்டணே்ளே உயரே்்ோமல் 
இருப்போக அரசாங்கே்துக்கு முன்டமாழிகின்றது. தடால் கட்டண 
நிறுவனங்களுக்கு இலாபமில்ளல என்றால், 20 ஆண்டுகளுக்கு விளலதயற்றம்  

 



 

இல்லாமல், தடால் கட்டண சாவடிளய நடே்ே மாஜூ தஹால்டிங்ஸ் எப்படி 
முன்வரும்? 

ஆனால், அம்தனா தேசிய முன்னணி, டோடரந்்து PLUS தபான்ற நிறுவனங்கள், 
அரசு நிறுவனங்களாக இருந்தும், மக்களிடமிருந்து பணம் சுரண்டுவளே 
ேடுக்க முன்வரவில்ளல. தடால் கட்டண உயரள்வ நிறுே்துவேற்கு அம்தனா 
தேசிய முன்னணி ேயாராக இல்ளல. ஆனால், அரசாங்கம் 
அந்நிறுவனங்களுடன் ளகடயழுே்திட்டுள்ள ஒப்பந்ேங்களின் படி, பில்லியன் 
கணக்கில் குறிப்பிடட் சில நிறுவனங்களுக்கு இழப்பீடாக வழங்குகின்றது. 
தடால் கட்டணம் உயரே்்ேப்படாவிட்டாலும், அழிக்கப்படாவிட்டாலும், இந்ே 
நிறுவனங்கள் சமநீதியற்ற ஒப்பந்ேகளால், டகாள்ளள இலாபம் 
டபறுகின்றன.  

அரசாங்கே்துடன் அனுக்கமான டோடரள்ப டகாண்டுள்ள நிறுவனங்கள் 
இந்ே தடால் சாவடிகளில் டசலுேத்ும் ஆதிக்கே்ளே முடிவுக்கு டகாண்டு 
வரதவண்டும் என்பது பக்காே்ோன் ஹாராப்பானின் டகாள்ளகயாகும். 

அளனே்து தடால் கட்டண சாவடிகளின் ஒப்பந்ேகளள பக்காே்ோன் 
ஹாராப்பான் அரசாங்கம் மறுபரிசீலளனக்கு உட்படுேத்ும். தடால் கட்டண 
சாவடிகளள படிப்படியாக ஒழிக்கும் தநாக்கே்தில், ஒவ்டவாரு ஒப்பந்ே 
குே்ேளககளளயும் ேன்வசப்படுே்தி, முேலில் கட்டணங்களள குளறக்கும் 
நடவடிக்ளக உடனடியாக எடுக்கப்படும். தபாக்குவரே்து கட்டுமான 
நிரம்ாணிப்புகளான சாளலகள், டநடுஞ்சாளலகள் ஆகியளவ ஒரு 
அரசாங்கே்தின் அடிப்பளட கடளம என பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் 
கருதுகின்றது. 

பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம், நியாயமான இழப்பீடு டசலுே்தி 
தடால் கட்டண சாவடிகளின் ஒப்பந்ேங்களள ளகயகப்படுேத்ும். 

 ாக்குறுதி 7 : மபடம்ைால் எைிமபாருள் விகலகை சீைாக்குதல் 

2014-ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், எரிடபாருள் உேவிேட்ோளகளய, அம்தனா 
தேசிய முன்னணி அரசாங்கம் மீட்டுக்டகாண்டோல், 2016-இல் 2.1%-ஆக இருந்ே 
பணவீக்கம், ேற்டபாழுது 3.9%-ஆக அதிகரிே்துள்ளது. இேனால் வாழ்க்ளக 
டசலவீனம் அதிகரிேத்ு மக்கள் துன்பப்படுகின்றனர.் 

டபட்தரால் எரிடபாருள் விளலதயற்றம் என்பது மக்களின் வாழ்க்ளக 
டசலவீன அதிகரிப்பில் டபரும் பங்குள்ளது. எடுே்துக்காட்டுக்கு, 
தவளலயிடே்துக்கு டசன்று வரும் டசலவு அதிகரிே்துள்ளது. அதிலும் அதிகம் 
பாதிக்கப்பட்தடார,் குளறந்ே மட்டும் நடுே்ேர வருமானம் டபறுதவார ்அகிய 
பிரிவினதர. 

மக்களின் வாழ்க்ளக டசலவீன அதிகரிப்ளப எதிரட்காள்ள தபாதிய 
திட்டமிடல் இல்லாமல், டபட்தரால் எரிடபாருள் உேவிேட்ோளகளய 
மீட்டுக்டகாண்ட அம்தனா தேசிய முன்னணி அரசாங்கே்தின் 
நடவடிக்ளகயானது, டகாடுங்தகாலானது. 125 CC-க்கு குளறவான  



 

தமாட்டாரள்சக்கிள்கள் மற்றும் 1300 CC-க்கு குளறவான மகிழுந்துகளின் 
பயன்பாட்டுக்காக, மாேந்தோறும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான எரிடபாருள் 
பயன்பாட்டுக்கு, பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம் உேவிேட்ோளக 
வழங்கும். 

ேற்கால சூழ்நிளலயில், எரிடபாருள் விற்பளன ளமயங்களில் ளம-காரள்ட 
பயன்படுே்தும் முளறகள் வந்துவிட்டன. மாேந்தோறும் ேரப்படும் டபட்தரால் 
எரிடபாருள் உேவிேட்ோளக குறிேே் ேகவல்களள அளடயாள அட்ளடயில் 
பதிவுடசய்யும் முளறளய பயன்படுே்ே முடியும். இேன்வழி, 
தேளவப்படுதவார ்மட்டுதம அந்ே உேவிேட்ோளக டபறுவளே உறுதி டசய்ய 
முடியும். 

இருப்பினும், உேவிேட்ோளக வழங்குவோல், நாட்டில் ேனியார ்
வாகனங்களின் எண்ணிக்ளக அதிகரிேத்ு சுற்றுசச்ூழலுக்கு பாதிப்பு 
ஏற்படுேே்ாமல் இருப்பளேயும், பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம் 
கவனே்தில் டகாள்ளும். வாகன உரிளம ஒரு அே்தியவாசியம் என்ற 
நிளலயில் இல்லாே அளவிற்கு டபாதுப்தபாக்குவரே்தின் ேரேள்ே உயரே்்ே 
பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசு கடப்பாடு டகாண்டுள்ளது. 

 ாக்குறுதி 8 : மபாதுப்மபாக்கு ைத்து மெக  தைத்கத மமம்படுத்துதல் 

ேற்டபாழுது டபாதுப்தபாக்குவரே்தின் ளமயமாக தகாலாலம்பூர ்உள்ளது. 
நாட்டின் மற்ற நகரப்்புற பகுதிகளிலும், புறநகர ்பகுதிகளிலும் 
டபாதுப்தபாக்குவரேத்ு தசளவே்ேரம் தமாசமாக உள்ளது. புறநகர ்பகுதிகளில் 
வாழ்தவார,் குளறந்ே வருமானம் டபற்ற டபாழுதிலும், ேங்களது டசாந்ே 
தபாக்குவரே்ளே உபதயாகிே்து அதிக டசலவு டசய்ய தவண்டியுள்ளது.  

பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம், நகரப்்புறம், புறநகர ்பகுதிகளில் 
டபாதுப்தபாக்குவரேத்ு தபருந்துகள் இயக்கப்படுவளே ஊக்குவிக்கும். 
இலாபம் ேரும் வழிகளில் தபருந்துகள் இயக்க உரிமம் டபறும் நிறுவனங்கள், 
மக்கள்டோளக குளறவாக உள்ள பகுதிகளிலும் தபருந்து தசளவளய 
அளிப்பது கட்டாயமாக்கப்படும். இதுநாள் வளர நிலவி வரும் இந்ே 
பலவீனே்ளே சரிடசய்ய, இந்ே வழிமுளறகளள மீறும் நிறுவனங்கள் மீது 
நடவடிக்ளக எடுக்கப்படும். 

மின்-அளழப்பு தசளவகளின் பயன்பாடுகள் அதிகரிே்திருப்பளே 
பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம், சாேகமாக கருதுகின்றது. இந்ே மின்-
அளழப்பு டசயலிகளள ேற்டபாழுது தமாட்டாரள்சக்கிள் மற்றும் 
தபருந்துகளுக்கு விரிவுப்படுே்துவளேயும் சில நாடுகள் ஆய்வு டசய்து 
வருகின்றன. 

தபருந்து நிறுவனங்கள், தபருந்து உரிளமயாளரக்ளுடன் இளணந்து இந்ே 
திட்டம் மக்களுக்கு பயனளிக்கும் அதேதவளளயில், டோழில் 
முளனவரக்ளுக்கு நட்டம் ஏற்படுேே்ாமல் இருக்கும் வளகயில்,  

 



 

டபாதுப்தபாக்குவரேத்ு தேளவப்படும், சபா, சரவா தபான்ற புறநகர ்
பகுதிகளுக்கு இே்திட்டம் விரிவுப்படுே்ேப்படும். 

பள்ளி தபருந்துகளுக்கான உரிமக்கட்டணம் குளறக்கப்படும் 

டபாதுப்தபாக்குவரேத்ு தசளவயின் தேளவ அதிகரிேத்ுள்ள தவளளயில், மின்-
அளழப்பு தசளவகளின் வழி, புறநகரக்ளில் தவளலவாய்ப்பு 
அதிகரிப்பளேயும் பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் வரதவற்கின்றது. மின்-
அளழப்பு தசளவகளில் பணிபுரியும் டோழிலாளரக்ளின் உரிளமகளள 
ேற்காப்பதோடு, வாடளகக்கார ்ஒட்டுனரக்ளின் நலனும் பாதுகாக்கப்படுவது 
உறுதி டசய்யப்படும். 

அரசாங்கே்திடமிருந்து குே்ேளககளளப்டபற டபாதுப்தபாக்குவரே்து 
நிறுவனங்களுக்கு மே்தியில் ஆதராக்கியமான தபாட்டி சூழல் 
உருவாக்கப்படும். அேன்வழி, டபாதுப்தபாக்குவரே்து தசளவயின் விளல 
குளறயும். 

நாடு முழுவதுமுள்ள நகரப்்புறங்களில், மாேம் டவறும் 100 ரிங்கிட் மட்டும் 
டசலுே்தி பல டபாதுப்தபாக்குவரே்து தசளவகளள அளவின்றி பயன்படுே்தும் 
திட்டம் அறிமுகப்படுே்ேப்படும். 

பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் முேல் ேவளண ஆட்சியில், நாடு முழுவதும் 
டபாதுப்தபாக்குவரேத்ு தசளவளய தமம்படுே்ே 10,000 புதிய தபருந்துகள் 
தசளவக்கு டகாண்டுவரப்படும். 

 ாக்குறுதி 9 : மபாது சுகாதாை துகையின் மெக  தைத்கத 
மமம்படுத்துதல் 

அடிப்பளட மருேத்ுவ தசளவகள் டபறுவது ஒரு சமே்துவ சமூகே்தின் 
தேளவயாகும். ஆனால், இப்டபாழுது சிறந்ே மருேத்ுவ தசளவ என்பது 
பணக்காரரக்ளுக்கு டசாந்ேமாகி தபான ஒன்றாக ஆகிவிட்டது. சில டபாது 
மருேத்ுவமளனகளில் டோழில்நுட்பம் மிகுந்ே கருவிகளும், ேளலசிறந்ே 
மருேத்ுவரக்ளளயும் டகாண்டுள்ளன. ஆனால், அந்ே மருேத்ுவமளனகளின் 
ேங்களின் சக்திக்கு மீறிய அளவில் தநாயாளிகளள ளகயாள தவண்டிய 
சூழ்நிளலயில் இருக்கின்றனர.் இேற்கு காரணம், அம்தனா தேசிய முன்னணி 
அரசாங்கம், டபாது சுகாோரே்திற்கு தபாதிய நிதிளய ஒதுக்காேதே ஆகும். 
அளனே்துலக ேரக்தகாடான 7% நாம் இன்றுவளர அளடயவில்ளல. 

பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம், ேனது முேல் ேவளண 
ஆட்சியிதலதய, நாட்டின் வருமானே்தில் இருந்து 4%-ே்ளே சுகாோர 
அளமசச்ுக்கு ஒதுக்கும். இது ேற்தபாளேய அம்தனா-தேசிய முன்னணி 
அரசாங்கம் ஒதுக்கியுள்ள 2%-ே்ளே விட ஒரு மடங்கு அதிகமாகும். 

அதிகரிே்து வரும் மருேத்ுவ டசலவுகள் குறிேே் மக்களின் கவளலகளள 
பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் உணரந்்துள்ளது. அதிகமான மதலசியரக்ள் 
இன்னும் மருே்துவ காப்பிடுகளள வாங்க முடியாே நிளலயிதலதய உள்ளனர.் 



 

ேற்டபாழுது சிலாங்கூர ்மாநிலே்தில் நளடமுளறயில் உள்ள “மருேத்ுவ 
அக்களற” திட்டே்ளே நாடு முழுளமக்கும் பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசு 
விரிவுப்படுேத்ும். குளறந்ே வருமானம் டபறும் ஒவ்டவாரு குடும்பே்துக்கும், 
ஆண்டுக்கு 500 ரிங்கிட்ளட, ேனியார ்கிளினிக்குகளில் 
உபதயாகப்படுேே்க்கூடிய வண்ணம் வழங்கும். இேனால், காய்சச்ல் தபான்ற 
சிறு,சிறு தநாய்களுக்கு அவரக்ளது வீட்டிலிருந்து தூரம் உள்ள டபாது 
மருேத்ுவமளனளய அவரக்ள் நாடி டசன்று, நீண்ட தநரம் காே்திருக்க 
தவண்டியதில்ளல. இது மருேத்ுவ அதிகாரிகளின் தநரே்ளேயும் 
மிசச்ப்படுே்தும். 

பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம், மருேத்ுவ தசளவளய ேரமுயரே்த்ும் 
வண்ணம், டபாது மருேத்ுவமளனகள் மற்றும் ேனியார ்கிளினிக்குகளுக்கு 
இளடதயயான ஒேத்ுளழப்ளப அதிகரிக்கும். 

குளறந்ே வருமானம் டபறும் பிரிவினருக்கு ஏற்படும், அபூரவ் தநாய்களுக்கு 
மருேத்ுவம் வழங்க, ேனியார ்துளறயினருக்கும், டபாதுநால 
அளமப்புகளுக்கும், பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம் நிதி ஒதுக்கீளட 
அதிகரிக்கும். குறிப்பாக குளறந்ே வருமானம் டபறும் பிரிவினருக்கும், மாற்று 
திறனாளிகளள டகாண்டுள்ள குடும்பங்களுக்கும், இது டபரும் உேவியாக 
இருக்கும். 

பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம், டோற்றாே தநாய்களள 
களலவேற்கு முக்கியே்துவம் அளிக்கும். இது, புற்றுதநாய் தபான்ற 
தநாய்களள, ஆரம்பே்திதலதய கண்டறிந்து ேடுப்பு, மற்றும் முளறயான 
மருேத்ுவமும் வழங்க முக்கியேத்ுவம் வழங்கும். இேற்கு, நகரப்்புற 
திட்டமிடல், டபாதுப்தபாக்குவரே்து, உணவு ேயாரிப்பு துளற மீோன 
சட்டங்கள் என பல துளறகளின் ஒேத்ுளழப்பு அவசியமாகின்றது. 

மனதநாய்களுக்கான மருேத்ுவ ஒதுக்கீடுகளள டபாது 
மருேத்ுவமளனகளிலும் அதிகரிக்கப்படும். குறிப்பாக மனிேவளே்துக்கு 
முக்கியேத்ுவம் அளிக்கப்படும். 

டபரும்பாலான நாடுகளில் அமல்படுேே்ப்படுவளேப் தபால. 
நியூதமாதகாக்கல் ேடுப்பூசிளய இரண்டு வயதுக்கு கீழ்பட்ட குழந்ளேகளுக்கு 
கட்டாயமாக்கப்படும். 

கடும் தநாய்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்தளாருக்கான, வலிநிவாரண மருே்துவ 
ளமயங்கள் நாடு முழுவதும் அளமக்கப்படும்.  

பயிற்சி மருே்துவரக்ளள அதிக நாட்கள் காே்திருப்பு பட்டியலில் 
ளவே்திருக்கும் முளறளய மாற்ற சுகாோர அளமசச்ுக்கு பக்காே்ோன் 
ஹாராப்பான் அரசாங்கம் கட்டளளயிடும். நாட்டின் தேளவக்தகற்பதவ, 
மருேத்ுவ கல்விேத்ுளறளய பயிலும் மாணவரக்ளின் எண்ணிக்ளக, மற்றும் 
அவரக்ளுக்கு வழங்கப்படும் உபகார சம்பளம் ஆகியவற்ளற ஆய்வு டசய்யும். 
அயல்நாட்டு கல்விக்கூடங்களில் பயில்வேற்கான உேவிநிதி,  



 

அக்கல்விக்கூடங்களின் ேரக்குறியீட்ளட அடிப்பளடயாக ளவே்தே முடிவு 
டசய்யப்படும். 

 ாக்குறுதி 10 : மக்களின் உணவுத்மதக  பூைத்்தி மெை்தல் மை்றும் 
வி ொயிகளின் நலன்ககள பாதுகாத்தல் 

உணவு விநிதயாகம் என்பது மக்களின் அன்றாட வாழ்க்ளகக்கு 
அே்தியவாசியமான ஒன்று. நமது உணவு விநிதயாகம் பாதிப்புக்குள்ளாகமல் 
இருக்க, நமது உணவுே்தேளவக்தகற்ப, உணவு டபாருடக்ளின் உற்பே்தி 
இருப்பதோடு, உள்நாட்டில் உணவு உற்பே்தி அதிகரிக்க தவண்டிய தேளவயும் 
இருக்கின்றது. 

அம்தனா தேசிய முன்னணி அரசாங்கம், டோழிற்சாளலகளிலும், 
தசளவே்துளறகளிலும் அன்னிய முேலீட்ளட ஈரப்்பதில் கவனே்ளே காட்டிய 
தவளளயில், நாட்டின் விவசாயே்துளற நவீனமயப்படுே்ேப்படதவண்டிய 
அவசியே்ளே உணரவில்ளல. இது நாட்டின் உணவுே்தேளவ பாதுகாப்ளப 
அசச்ுறுே்ேலாக மாறியுள்ளது. 

பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம், தேசிய உணவு பாதுகாப்பு 
டகாள்ளகவரளவ மறுபரிசீலளன டசய்து, நாட்டின் விவசாயே்துளற 
நவீனமயமாக்கப்படுவளே புதிய டகாள்ளகவரவு பிரதிபலிப்போக டசய்யும். 
டநல், காய்கறி விவசாயம், மூலப்டபாருடக்ள் உற்பே்தி, கால்நளட வளரப்்பு, 
மீன் வளரப்்பு துளறகளில் ஈடுபட்டுள்ள விவசாயம் சாரந்்துள்ள 
டோழில்முளனவரக்ள், அண்ளமய டோழில்நுட்பங்களள அறிந்து 
பயன்படுே்துவளே ஊக்குவிக்க உேவிகள் வழங்கப்படும். 

இக்கட்டான சூழ்நிளலகளிலும் மதலசியாவின் உணவு ளகயிருப்பு 
தபாதுமான அளவில் இருப்பளே உறுதி டசய்வதே எங்களின் தநாக்கமாகும். 

இந்ே வியூகமானது, விவசாயம் சாரந்்ேவரக்ளின் வருமானேள்ே டபருக்கவும் 
உேவும். விவசாயம் டபருகும் விளலயில், அன்னிய நாடுகளில் இருந்து 
இறக்குமதி அளளவ குளறே்து டபாருடக்ளின் விளலளயயும் 
கட்டுப்பாட்டுக்குள் ளவே்திருக்க முடியும். 

பக்காே்ோன் ஹாராப்பானின் ஆட்சியில் முேல் இரண்டு ஆண்டுகளில், 
நாட்டின் அே்தியவாசிய ோனியமான அரிசி உற்பே்திக்கு முக்கியே்துவம் 
வழங்கப்படும். டநல் உற்பே்தி துளறளய காப்பாற்றும் டசயற்குழுவின் 
தகாரிக்ளககளுக்கு பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம் டசவிசாய்ே்து, 
நாட்டின் டநல் உற்பே்திளய அதிகரிக்கவும், டநல் விவசாயிகளின் நலன் 
பாதுகாக்கப்படுவளேயும் உறுதிடசய்யும். 

அரிசி உற்பே்தி துளறயில், டபரன்ாஸ் நிறுவனே்தின் ஆதிக்கே்ளே 
பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம் முடிவுக்கு டகாண்டு வந்து, அளனேத்ு 
நிளலகளிலும் அரிசி உற்பே்தி, விநிதயாகம் முளறயாக நடே்ேப்படுவளே 
உறுதி டசய்யும். 



 

நாட்டின் அரிசி உற்பே்தி தேளவக்தகற்ப அதிகரிக்கப்படுவதோடு, 
ேரமுயரந்்ே அரிசி உள்நாட்டில் உற்பே்தி ஆவளேயும் பக்காே்ோன் 
ஹாராப்பான் அரசாங்கம் உறுதி டசய்யும். 

நாட்டின் டநல் விவசாயிகளின் நலளன தபணும் விேே்தில், அரிசி 
இறக்குமதிளய பக்காே்ோன் ஹராப்பான் அரசாங்கம் கட்டுப்படுேத்ும். 
நாட்டிற்குள் அரிசிளய கடே்தி வருதவார ்மீது கடுளமயான நடவடிக்ளக 
எடுக்கப்படும். நாட்டின் எல்ளலக்காவல் அரிசி கடே்ேலுக்கு எதிராக 
விழிப்புநிளலயில் ளவே்திருக்கப்படும். அப்படி எல்ளலக்காவலரக்ள், அரிசி 
கடே்ேலுக்கு உடந்ளேயாக இருப்பது டேரியவருமானால், சம்பந்ேப்பட்ட 
நபரக்ளின் மீது கடுளமயான ஒழுங்கு நடவடிக்ளக எடுக்கப்படும். 

ேங்களுக்கு எந்ேடவாரு ேரப்பாலும் அநீதி ஏற்படுகின்றது என்று நிளனக்கும் 
விவசாயிகள் ேங்களது புகாரக்ளள தநரடியாக டேரிவிக்கும் வண்ணம், 
விவசாயே்துளற டபாதுப்புகார ்பிரிவு ஏற்படுே்ேப்படும். 

நாட்டு மக்களுக்கு உணவளிக்கும் விவசாயிகள், நாட்டின் வீரரக்ளாக 
டகாண்டாடப்பட தவண்டியவரக்ள் என்பது பக்காே்ோன் ஹாராப்பானின் 
நிளலப்பாடு. அவரக்ளுக்கு தபாதுமான உேவிகளள புரியாமல், தேரே்ல் 
காலங்களில் சிறு-சிறு பரிசுக்களள வழங்கும் அம்தனா-தேசிய முன்னணி, 
விவசாயிகளள சிறுளமப்படுே்துகின்றது. 

விவசாயிகள், கால்நளட வளரப்்தபார,் மற்றும் மீனவரக்ளின் நலளன தபண, 
பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம் ஒரு காப்பீடு திட்டே்ளே 
அறிமுகப்படுே்தும். 

இயற்ளக சீற்றங்களின் தபாது, விவசாயம் சாரந்்ே டோழில் புரிதவாரின் 
வருமானம் கடுளமயாக பாதிக்கப்படுகின்றது. இவ்வாறான இயற்ளக 
சீற்றங்களின் தபாது விவசாயம் சாரந்்ே டோழில் புரிதவாரின் வருமானம் 
பாதிக்கப்படாமல் இருக்க, பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம் ஒரு 
சிறப்பு உேவிநிதிளய ஏற்படுே்தும். 

பல்தவறு காரணங்களால், இரப்பர ்விளல வீழ்சச்ியளடந்துள்ளது. இேனால் 
பாதிக்கப்பட்டுள்ள பால்மர டோழில் புரிதவாரின் நிளலயும் கருே்தில் 
டகாள்ளப்படும் இரப்பர ்விளலளய சீரட்சய்ய, சிறப்பு திட்டம் ஒன்றும் 
நளடமுளறப்படுேே்ப்படும். 

விவசாயிகள், கால்நளட வளரப்்தபார ்மற்றும் மீனவரக்ளள ஏமாற்றும் 
இளடே்ேரகர ்நடவடிக்ளககளள பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம் 
களலயும். 

 

 

 



 

படிநிகல 2: நிறு ன நிை ்ாகம் மை்றும் அைசிைல் சீைத்ிருத்தம் 

அம்தனா மற்றும் தேசிய முன்னணி ேளலவரக்ளால் ஏற்பட்டுள்ள 
விளளவுகளால் நாட்டின் மிக முக்கிய நிறுவனங்களின் மீதுள்ள 
நம்பகே்ேன்ளம ேற்தபாது சரிந்துள்ளது. நாட்டின் முக்கிய நிறுவனங்களின் 
ஒருளமப்பாடு குறிேத்ு பலர ்தகள்விடயழுப்பி வருகின்றனர.் குறிப்பாக, 
நாட்டின் முக்கிய பேவிகளுக்கான நியமனங்களும் 
சந்தேகே்திற்குறியேகின்றன. 

2016-ஆம் ஆண்டு, ஊழல் அமலாக்கே்தில் உலகிதலதய மிக தமாசமான 
நாடுகளின் பட்டியலில் ரஷ்யாவிற்கு அடுே்து இரண்டாவது நிளலயில் 
மதலசியா விளங்குவோக ‘தி எகனாமிஸ்ட்’ எனும் சரவ்தேச அளவில் 
முன்னணி டபாருளாோர பே்திரிக்ளக டவளியிடட்ுள்ளது. இேன் விளளவால் 
மலாய்க்காரர ்மற்றும் பூமிபுே்ரா குே்ேளகக்காரரக்ள் அரசாங்கே்திடமிருந்து 
குே்ேளககளள டபற முடியவில்ளல.  

2017-யில் உலக ஊழல் புலனாய்வு குறியீட்டில் 62 இடே்திற்கு மதலசியா 
வீழ்ந்ேது. 2016-ளயக் காட்டிலும் 7 புள்ளிகள் சரிந்ேது. இேனால் 1995-இல் 
இருந்து டோடங்கப்பட்ட சரவ்தேச டவளிப்பளடே்ேன்ளம குறியீட்டில் 
பின்னளடளவ எதிரத்நாக்கியது. டபாதுேத்ுளற நிறுவனங்களின் 
ஊழல்களால் நாடு இதே வீழ்சச்ிளய டோடரந்்து மூன்று ஆண்டுகளாக டபறும் 
என சரவ்தேச ஊழல் ேடுப்பு ஆளணயே்தின் ஆய்வு டேரிவிேே்து.  

நாட்டின் நிறுவன நிரவ்ாகே்தின் நம்பகேே்ன்ளமளய மீட்டடடுப்பதோடு, 
கீழ்கண்ட வாக்குறுதிகளள நிளறதவற்றுவேன் வழி நமது நிரவ்ாகே்தின் 
டகளரவே்ளே நம்பிக்ளக கூட்டணி மீட்டடடுக்கும். 

 ாக்குறுதி 11: மலாை்க்காைைக்ள் மை்றும் அதன் நிறு னங்களின் 
மகளை த்கத மீடம்டடுத்தல் 

அரசியலளமப்பு ஆட்சியாளரக்ளின் அறிவுளரகளளயும் 
அறிவுக்கூரள்மளயயும் அம்தனா மற்றும் தேசிய முன்னணியினர ்
டபாருட்படுேத்ுவதில்ளல. மாறாக, அவரக்ளுக்குச ்சாேகமான அரசியல் 
கருே்துகளள மட்டுதம எடுேத்ுக் டகாண்டு, அவரக்ளுக்கு சாேகமில்லாே 
கருே்துகளள புறக்கணிக்கின்றனர.் 

1எம்டிபி ஊழல் விவகாரே்திற்கு உடனடி தீரவ்ுக் காண தவண்டுடமன்று மலாய் 
அரச  மன்றம் கட்டளளயிட்டிருந்ேது. ஆனால், இதுவளரயிலும் அம்தனா 
மற்றும் தேசிய முன்னணியினர ்அந்ேக் கட்டளளளயப் 
டபாருட்படுே்ேவில்ளல. நாட்டின் ஒழுங்குமுளற நிறுவனங்கள் பாதுக்காப்பட 
தவண்டுடமன்று மலாய் அரச  மன்றம் கட்டளளயிட்டது. ஆனால், அம்தனா 
மற்றும் தேசிய முன்னணியினர ்அரச மதலசிய தபாலீஸ் பளட, மதலசிய 
ஊழல் ேடுப்பு ஆளணயம், தபங்க் டநகாரா, நீதிே்துளற ஆகிய 
நிறுவனங்களள அவரக்ளின் அரசியல் தநாக்கே்திற்காக ளகயாளுகின்றனர.்  
நாட்டில் இன ஒற்றுளம பாதுகாக்கப்பட தவண்டுடமன்று அரசியலளமப்பு  



 

ஆட்சியாளரக்ள் நிளனவூட்டினார.் ஆனால், அம்தனா மற்றும் தேசிய 
முன்னணியினர ்இனவாே அரசியளல பின்பற்றுகின்றனர.் 

நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கே்தில் அரசியலளமப்பு ஆட்சியாளரக்ளின் 
கருே்துகளும் அறிவுளரகளும் முன்னிளலப்படுேே்ப்படும் என்பது 
நிேரச்னமான ஒன்று. 

மலாய் ஆட்சியாளரக்ளின் அதிகாரம் மாநில ரீதியில் மேே்ளே 
நிரவ்கிப்பதிலும், மலாய்க் கலாசச்ாரே்ளே மீட்டடடுக்கப்படுவதோடு இதில் 
மே்திய அரசாங்கேத்ின் ேளலயீடு நிறுேே்ப்படும். 

மதலசியா ஒரு நல்லிணக்கமான நாடாகவும் மலாய்க்காரரக்ளுக்கு சிறப்பு 
உரிளம வழங்கப்படுவளே உறுதி டசய்யும் வளகயில், நம்பிக்ளக கூட்டணி 
அரசாங்கம் மக்கள் நல்லிணக்க ஆதலாசளன மன்றம் அோவது 
காலஞ்டசன்ற துன் அப்துல் ரசாக் காலே்தின் தபாதிலிருந்ே மன்றம் மீண்டும் 
அளமக்கப்படும். இேன் வழி, கூட்டாட்சி அரசியலளமப்பில் இருப்பது தபால் 
நாட்டில் மக்கள் இனதபேமின்றி நல்லிணக்கே்துடன் வாழ வழிவகுக்கும். 

டபாது பல்களலக்கழகங்களில் மதலசிய சுல்ோன்களளப் பற்றியும் மலாய் 
நாகரிக வரலாறு பல ஆய்வுகள் நடே்ேவும் நாடு ேழுவிய ரீதியில் பகிரந்்துக் 
டகாள்ள ஊக்குவிக்கப்படும். இஸ்ோனா டநகாரவிலுள்ள நாட்டின் பளழய 
அரச  அருங்காட்சியகே்ளே தேசிய கல்வி அருங்காட்சியமாக 
தமம்படுேே்ப்படும். 

அம்தனா மற்றும் தேசிய முன்னணியினர ்மலாய் பாதுகாப்பு நிலங்களளப் 
பாதுகாக்க ேவறிவிட்டனர.் நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கம் மலாய் 
பாதுகாப்பு நிலங்களள பாதுகாப்பது உறுதி. 

மலாய் மற்றும் பூமிப்புே்ராவினருக்கு சமபங்கு சேவிகிேம் அதிகரிக்க 
தேரந்்டேடுக்கப்பட்ட அரசாங்கே்திற்கு டசாந்ேமான நிறுவனங்கள் 
நிரவ்கிக்கப்படும். 

மக்களின் மீது அக்களற டகாண்டுள்ள அரசாங்கமாக, மலாய்க்காரரக்ள் 
மற்றும் இஸ்லாமியரக்ளுக்கான டகளரவே்ளே நிளலநிறுே்துவேற்கு அேன் 
அளடவுநிளல மற்றும் சாேளனகள் குறிேத்ு ஒவ்டவாரு ஆண்டும் 
நாடாளுமன்றே்தில் விவாதிக்கப்படும். டவளிப்பளடயான அரசாங்கமாக, 
மலாய்க்காரரக்ளின் டபாருளாோர நிளலளய ஒவ்டவாரு ஆண்டும் பட்டஜட் 
உளரயில் ோக்கல் டசய்யப்படும். 

12. பிைதமை ்பதவிக் காலம் கட்டுப்படுத்தப்படு மதாடு பிைதமை ்துகையும் 
மறுசீைகமக்கப்படும்.   

அம்தனா மற்றும் தேசிய முன்னணியின் ஆட்சியில், டே்தோ ஸ்ரீ நஜீப் துன் 
ரசாக் அளனே்து முக்கிய அதிகாரங்களளயும் அளமசச்ரளவ 
உறுப்பினரக்ளளயும்  ேம் வசம் ளவேத்ுள்ளார.் மதலசியாவில் அளமசச்ரளவ 
மற்றும் பிரேமர ்துளறயின் பங்களிப்ளப மறுசீரளமேத்ு அளமசச்ரளவ 
நிரவ்ாகே்தின் அளமப்ளப மீட்டடடுே்து நம்பிக்ளக கூட்டணி நிளலநாட்டும். 



 

பிரேமர ்பிற அளமசச்ரளவ பேவிளய வகிக்கக் கூடாது, குறிப்பாக நிதி 
அளமசச்ர ்பேவிளய வகிக்கக் கூடாது.   

ேற்தபாது பிரேமர ்துளறயில் அளமசச்ரக்ள் மற்றும் துளண அளமசச்ரக்ளின் 
எண்ணிக்ளக அதிகமாக உள்ளது. பிரேமர ்துளறயில் 10 அளமசச்ரக்ளும் 3 
துளண அளமசச்ரக்ளும் உள்ளனர.் உண்ளமயிதலதய, இவரக்ளின் 
பங்களிப்பு என்னடவன்று தகள்விடயழுப்ப தோன்றுகிறது.  

நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கம் பிரேமர ்துளறயின் அளமசச்ரக்ளின் 
எண்ணிக்ளகளயக் குளறே்து 3 அளமசச்ரக்ளள மட்டும் நியமனம் டசய்யும். 
மற்ற அளமசச்ரக்ளின் டபாறுப்புகளள பிற டபாருேே்மான அளமசச்ுகளுக்கு 
டகாடுக்கப்படும். 

பிரேமர ்துளறக்கு வழங்கப்படும் அதிகபடியான மானியங்களால் உயரம்ட்ட 
அளவில் பல ேவறான டசயல்கள் நிகழ்கின்றன. நம்பிக்ளக கூட்டணி 
ஆட்சியின் முேல் ஆண்டில், பிரேமர ்துளறக்கு வழங்கப்படும் ரிம17 
பில்லியன் மானியம் ரிம8 பில்லியனாக குளறக்கப்படும். 

ேற்தபாது மற்ற அளமசச்கங்களின் கீழுள்ள நிறுவனங்களளக் காட்டிலும் 
பிரேமர ்துளறயின் கீழுள்ள நிறுவனங்கள் ோன் அதிகமாக உள்ளன. 
நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கே்தில் இதுதபான்ற நிறுவனங்களின் 
எண்ணிக்ளக குளறக்கப்படும்.  

 நாட்டின் மிக முக்கிய தேசிய நிறுவனங்களள ஆக்கிரமிக்கும் பிரேமரின் 
அதிகாரங்களள ஒழிே்து, அதிகாரங்களள சம்பந்ேப்பட்ட இயக்கங்களுக்கு 
வழங்கப்படும். நாடாளுமன்றமும் இதில் அடங்கும். 

 ாக்குறுதி 13: 1எம்டிபி, மபல்டா, மாைா மை்றும் தாமபாங் ஹாஜி மபான்ை 
ஊழல்களுக்குத் தீைவ்ு காணுதல் 

டே்தோ ஸ்ரீ நஜீப் துன் ரசாக் ஆட்சியின் கீழ் நிகழ்ந்துள்ள அதிகபடியான 
அே்துமீறல்களாலும், ஊழல்களாலும் அம்தனா மற்றும் தேசிய முன்னணி 
அரசாங்கம் உலகளாவிய நிளலயில் ஊழல் மிகுந்ே அரசாங்கமாக 
காணப்படுகிறது. 

இந்ே ஊழல்களிலும் அே்துமீறல்களிலும் சம்பந்ேப்பட்டவரக்ளள நம்பிக்ளக 
கூட்டணி அரசாங்கம் நிசச்யமாக அளடயாளங்கண்டு, தீவிர விசாரளண 
தமற்டகாண்டு சட்டே்தின் முன் நிறுே்துவது உறுதி. 

1எம்டிபி, டபல்டா, மாரா மற்றும் ோதபாங் ஹாஜி ஊழல்களள விசாரிக்க 
சிறப்பு விசாரளணக் குழு அளமே்து இதில் சம்பந்ேப்பட்டவரக்ளுக்கு 
கடுளமயான ேண்டளன வழங்கப்படும். இந்ே விசாரளணக் குழுவில் திறன் 
வாய்ந்ேவரக்ளும் அரசியல் தநாக்கமில்லாேவரக்ளாகவும் நியமிக்கப்படுவர.் 

இந்ே ஊழல்களில் சம்பந்ேப்பட்ட நிறுவனங்களின் டவளிநாட்டு 
முேலீடுகளள ரே்து டசய்து, நமது நாட்டின் டசல்வ டசழிப்ளப மீண்டும் 
டகாண்டுவர நம்பிக்ளக கூட்டணி டசயல்படும். 



 

 ாக்குறுதி 14: 1எம்டிபி, மபல்டா, மாைா மை்றும் தாமபாங் ஹாஜி மபான்ை 
ஊழல்களுக்குத் தீைவ்ு காணுதல் 

மதலசியாவில் ஊழளல ஒழிக்கும் மிக முக்கியமான ஒரு இயக்கம் ோன் 
ஊழல் ேடுப்பு ஆளணயம் (எம்ஏசிசி). ஊழல் ேடுப்பு ஆளணயே்தின் 
தநரள்மயும் டபாறுப்புணரவ்ும் ோன் மக்களின் மே்தியில் 
நம்பகே்ேன்ளமளய உருவாக்கும். 

அவ்வளகயில் நம்பிக்ளக கூட்டணி ஊழல் ேடுப்பு ஆளணயம் (எம்ஏசிசி) 
அேன் கடளமகளளச ்சரிவர தமற்டகாள்ள ேமது முழு அதிகாரே்ளேயும் 
நம்பிக்ளகளயயும் வழங்குவது திண்ணம்.  

கூட்டாட்சி அரசியலளமப்பில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது தபால் ஊழல் ேடுப்பு 
ஆளணயே்தின் ேகுதிளய மதலசிய தேரே்ல் ஆளணயே்திற்கு சமமாக ேரம் 
உயரே்்ேப்படும். இந்ே தமம்பாட்டினால் ஊழல் ேடுப்பு ஆளணயே்திற்கு சுய 
அதிகாரம் வழங்கப்படும். அேன் பிறகு, ஊழல் ேடுப்பு ஆளணயம் 
பிரேமரிடம் எளேயும் அறிவிக்க தவண்டியதில்ளல. மாறாக, தநரடியாக 
நாடாளுமன்றே்தில் அறிவிக்க தவண்டும். 

இவற்ளற உறுதிப்படுே்ே, ஊழல் ேடுப்பு  (எம்ஏசிசி) ஆளணயரக்ளின் 
எண்ணிக்ளக ஒதுக்கீட்டின் மூலம் அதிகரிக்கப்படும். அதில் ஒருவர ்ஊழல் 
ேடுப்பு ஆளணயே்தின் ேளலவராக தேரந்்டேடுக்கப்பட்டு, மற்ற 
ஆளணயாளரக்ளின் நிரந்ேர பேவி நியமன உே்ேரவாேம் வழங்கப்படும். 
ஊழல் ேடுப்பு ஆளணயே்தின் (எம்ஏசிசி) தேரந்்டேடுக்கப்பட்ட 
ஆளணயாளரக்ள் ஜனநாயக முளறப்படி நாடாளுமன்றே்தில் 
உறுதிப்படுேே்ப்படுவர.் 

நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கம் ேகவல் வழங்குபவர ்பாதுகாப்புச ்சட்டம் 
2010, அதிகாரப்பூரவ் இரகசிய சட்டம் 1972 மற்றும் சாட்சிகளின் பாதுகாப்புச ்
சட்டம் 2009 தபான்ற சட்டங்கள் குறிேத்ு மறுஆய்வு டசய்து தேளவயான 
தமம்பாடுகள் டசய்யும். தமலும், ேகவல் சுேந்திர சட்டம் அமலாக்கம் 
டசய்வதோடு இப்புதிய சட்டே்ளே நளடமுளறப்படுேத்ுவேற்கு மானியங்கள் 
ஒதுக்கப்படும். 

அளனே்து மக்களளவ உறுப்பினரக்ள், தமலளவ உறுப்பினரக்ள் மற்றும் 
ஜுசா சி (JUSA C) எனும் அரசாங்க உயர ்அதிகாரிகள் ேங்களின் 
டசாே்துக்களளயும் வருமானே்ளேயும் கட்டாயம் அறிவிக்க தவண்டும். 

 டவளிப்பளடே்ேன்ளமமிக்க டகாள்ளகளய நம்பிக்ளக கூட்டணி 
அரசாங்கே்ளே உறுதிப்படுேத்ும் வளகயில், உலகளவில் 70 நாடுகள்   
பங்தகற்ற சரவ்தேச இயக்கமான டவளிப்பளடயான பங்குரிளம 
அரசாங்கே்தில்(Open Government Partnership-) கலந்து டகாள்ளும் முயற்சிகள் 
தமற்டகாள்ளப்படும். 

 



 

 ாக்குறுதி 15: அைெ ெட்டத்துகை தகலகமைகத்திலிருந்து மபாது 
 ழக்கறிஞை ்தகலகமைகம் பிைித்து மெைல்படும் 

சட்டே்துளற ேளலவர ்என்பவர ்அரசாங்கே்தின் முக்கிய சட்ட 
ஆதலாசகராகவும் இவரின் பங்களிப்பு நிளலநிறுே்ேப்படுவது மிகவும் 
அவசியமாகும். ஆனால் இந்ேச ்சட்டே்துளற அதிகாரே்ளே ஒருவருக்கு 
சாேகமாகதவ பயன்படுேத்ுவது முற்றிலும் ேவறான ஒன்று. 

ஆளகயால், நம்பிக்ளக கூட்டணி அரச  சட்டே்துளற ேளலளமயகே்திலிருந்து 
அரசாங்க வழக்கறிஞர ்ேளலளமயகேள்ேப் பிரிே்து டசயல்பட ளவப்பது 
சிறந்ே வழியாக அளமயும் என கருதுகின்றது. இேன் வழி, மதலசியாவில் முன் 
மாதிரியாக டகாண்ட டவஸ்ட்மின்ஸ்டர ்(Westminster) எனும் மக்களாட்சி முளற 
அமல்படுே்ேப்படும். 

நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கம் விளரவில் அரச  சட்டே்துளற 
ேளலளமயகே்திலிருந்து அரசாங்க வழக்கறிஞர ்ேளலளமயகே்ளேப் 
பிரிே்து டசயல்பட ஆக்கப்பூரவ் நடவடிக்ளககளள தமற்டகாள்ளும். 

சட்டே்துளற ேளலவர ்பேவிக்கு ேகுதிப் டபற்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர ்
ஒருவளர தேரந்்டேடுே்து ,பின்னர ்அவளர அளமசச்ராக  நியமிே்ேல்,அவர ்
அரசாங்கே்தின் சட்ட ஆதலாசகராக பங்களிப்ளப வழங்கலாம். 

அரசாங்க வழக்கறிஞர ்பேவிளய அரசியல் கட்சி சாரந்்தில்லாே,அரசியல் 
தநாக்கமில்லாே, சுயமாக டசயல் படக்கூடிய மற்டறாருவளர தேரந்்டேடுேத்ு 
வழிநடேே்ப்படும். இேன் வழி, ஜனநாயகே்ளே பின்பற்றும் மற்ற நாடுகள் 
தபான்று நாமும் ஜனநாயகே்ளேக் காக்க முடியும். 

 ாக்குறுதி 16: நாடாளுமன்ை நிறு னத்தின் அதிகாைத்கத மீடம்டடுத்தல் 

நாடாளுமன்ற நிறுவனம் என்பது நிரவ்ாக அதிகாரே்ளே சரிப்பாரக்்க மிக 
முக்கியமான ஒன்று. எனதவ, நாடாளுமன்ற நிறுவனே்திற்கு உள்கட்டளமப்பு 
வசதிகளும் தபாதுமான மானியமும் வழங்கப்பட தவண்டும்.  

நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கம் மீண்டும் நாடாளுமன்ற தசளவச ்சட்டம் 
1963-ளய அறிமுகப்படுே்தி, ேற்தபாளேய நவீன காலே்திற்கு ஏற்றாரத்பால் 
தமம்பாடு டசய்யப்படும். 

தநரள்ம மற்றும் நம்பகே்ேன்ளம டகாண்ட சபாநாயகரும் தமலளவ 
ேளலவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரக்ளிலிருந்து நியமிக்கப்படுவர.் 
சபாநாயகர ்மற்றும் தமலளவ ேளலவர ்பேவிகளள ஏற்றுக் டகாண்ட பிறகு, 
அவரக்ள் அரசியல் கட்சியிலிருந்து டவளிதயற தவண்டும். தமலளவ 
உறுப்பினரக்ள் ேங்களின் கடளமகளளச ்சரியாக டசய்கின்றாரக்ளா 
என்பளே அறிவேற்கு சிறப்புக் குழு அளமக்கப்படும். 

 

 



 

ஒரு மே்திய அளமசச்ருக்கு வழங்கப்படும் அதே ேகுதியும் மானியமும் 
எதிரக்்கட்சிே ்ேளலவருக்கும் வழங்கப்படும். 

நாடாளுமன்றம் அவசியமான ஒரு பங்களிப்ளப வழங்கின்றது என்பளே 
உறுதிப்படுேே், ஒவ்டவாரு ஆண்டும் குளறந்ேது 100 முளற நாடாளுமன்ற 
கூட்டே ்டோடர ்நளடடபற தவண்டும். 

ஒவ்டவாரு அளமசள்சயும் கண்காணிக்கவும், சம்பந்ேப்பட்ட அளமசச்ரக்ள் 
மற்றும் அதிகாரிகளள அளழே்து விளக்கமளிக்க தவண்டும் என்ற 
அதிகாரே்ளே வழங்கி தேரந்்டேடுக்கப்பட்ட நாடாளுமன்ற குழு ஒன்ளற 
உருவாக்க தவண்டும்.  

 நாட்டில் முக்கிய பேவிகளான மனிே உரிளம ஆளணயம், மதலசிய தேரே்ல் 
ஆளணயம், மதலசிய ஊழல் ேடுப்பு ஆளணயம், மதலசிய நீதிே் துளற 
நியமனம் ஆளணயம் ஆகியளவ நாடாளுமன்ற டசயற்குழுவால் உறுதிச ்
டசய்யப்பட தவண்டும். இேன் வழி, இதுதபான்ற நியமனங்களில் பிரேமரின் 
ேளலயீட்ளடக் குளறே்துக் டகாள்ள முடியும். 

நாட்டின் முக்கிய கட்டுப்பாட்டு அளமப்புகளான அரசு நீதிே்திளற, எம்ஏசிசி, 
தேசிய வங்கி, பே்திரங்கள் ஆளணக் குழு மற்றும் தேசிய ேணிக்ளகே் துளற 
ஆகியளவ நாடாளுமன்றக் குழுவால் அளழக்கப்படலாம். 

நாடாளுமன்றே்தில் உருவாக்கப்பட்ட அதிகாரப்பூரவ்மற்ற குழுக்களும் 
நாடாளுமன்ற உறுப்பினரக்ளுடன் கருேத்ுகளளப் பரிமாறிக் டகாள்ளலாம். 

தேசிய கணக்குே் ேணிக்ளக குழுே ்ேளலவர ்பேவி எதிரக்ட்சியின் 
நாடாளுமன்ற உறுப்பினருக்கு ஒதுக்கப்படும். 

நாடாளுமன்றே்தில் புதிய சட்டங்களள அறிமுகப்படுே்துவேற்கு முன்னோக, 
மக்களுடன் விவாதிே்து பசள்ச அறிக்ளக ஒன்ளற ேயார ்டசய்ேவுடன் 
அரசாங்கே்தின் பல டகாள்ளககளள டவள்ளள அறிக்ளகயில் டவளியிட 
தவண்டும். 

ஒவ்டவாரு வாரமும், நாடாளுமன்றே்தில் பிரேமரிடம் சிறப்பு தகள்விகள் 
தகட்பேற்கு சுமார ்30 நிமிடம் ஒதுக்கப்படும். 

தமலளவயானது மிக முக்கிய பங்களிப்ளப வழங்குவதோடு 
நாடாளுமன்றே்திற்கு எடுேத்ுக்காட்டாக அளமயக் கூடிய ஒன்று. 

மே்திய அரசாங்கம் தேரந்்டேடுப்பளேக் காட்டிலும் மாநிலங்களில் 
தேரந்்டேடுக்கப்படும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரக்ளின் எண்ணிக்ளக 
அதிகமாகயிருப்பேன் மூலம் மாநிலே்தின் உரிளமகள் காக்கப்படுகின்றன. 

இ ்விைண்டிை்கும் குறிப்பிட்ட மநைம் ஒதுக்கப்படும்: 

• எதிைக்்கட்சியின் மகள்வி நிைல் 



• ஒ ்ம ாரு அகமெெ்கங்களின் அகமெெ்ைக்ளிடம் அகமெெ்ைக்ள் 
கட்டாைம் மகள்விமைழுப்ப ம ண்டும். 

• மனித உைிகமகள் ஆகணைம் (சுஹாகாம்), மதசிை 
கணக்காை் ாளை ்தகல ை,் மதசிை தணிக்கக கணக்குக் குழு, அைொங்க 
முதலீடட்ு நிறு னம் மை்றும் மபட்மைானாஸ் ஆகிை அறிக்கககளின் 
மதாடை்பாக மெைை்குழுவுடன் வி ாதிக்க ம ண்டும். 

நம்பிக்ளக கூட்டணியின் டவளிப்பளடேே்ன்ளமளயயும் தநரள்மளயயும் 
டவளிப்படுே்தும் வண்ணம் ஒவ்டவாரு ஆண்டும், நாடாளுமன்ற 
உறுப்பினரக்ள் அரசாங்க நிறுவனங்களில் பேவிவாகிக்கும் முழு பட்டியளல 
டவளியிடுவது உறுதி. 

 ாக்குறுதி 17: மதைத்ல் முகையின் ம ளிப்பகடத்தன்கம மை்றும் 
நவீனத்கத உறுதிப்படுத்துதல் 

மதலசியாவில் ஜனநாயக முளறயின் மீது மக்கள் நம்பிக்ளகக் டகாள்ள 
தேரே்ல் ஆளணயம் டவளிப்பளடே்ேன்ளமயுடனும், நியாயமாகவும் நடந்துக் 
டகாள்ள தவண்டும். இேற்கு முன்னோக நாட்டில் நளடடபற்ற தேரே்ல் 
முளறகளில் நடந்ே குளறுபடிகள் குறிேத்ு கருே்துளரக்க நம்பிக்ளக கூட்டணி 
ேயாராகவுள்ளது. நமது நாட்டில் தேரே்ல் முளறயின் மீது மீண்டும் மக்கள் 
மே்தியில் நம்பகே்ேன்ளமளய ஏற்படுேே் நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கம் 
உறுதியான நடவடிக்ளகளய தமற்டகாள்ளும். 

பிரேமர ்மற்றும் மற்ற அரசியல்வாதிகள் ேளலயீடு இன்றி, 
நாடாளுமன்றே்தின் பாரள்வயில் தேரே்ல் ஆளணயம் டசயல்பட நம்பிக்ளக 
கூட்டணி அரசாங்கம் தேரே்ல் ஆளணயே்திற்கு முழு சுேந்திரே்ளே வழங்கும். 

தமலும், மதலசிய தேரே்ல் ஆளணய உறுப்பினரக்ளின் நியமனம் 
நாடாளுமன்ற டசயல்முளறயின் வழி நிளறதவற்றப்பட தவண்டும். 

சிறப்புச ்டசயற்குழு ஒன்ளற அளமே்து துளணப் பிரேமர ்பாரள்வயின் கீழ், 
சிவில் சமூகே்துடன் ேற்காலிக அரசாங்க வழிகாட்டுேல்களள (Caretaker 
Government) உருவாக்குவேன் வழி, அடுே்ே 15-வது டபாதுே ்தேரே்லில் அரசாங்க 
டசாே்துக்களள துஷ்பிரதயாகம் டசய்வளே ேடுக்க முடியும். 

தேரே்ல் டசயலாக்க தமம்பாட்டுக்கான நாடாளுமன்ற சிறப்பு தேரவ்ுக் குழு, 
டபரத்ச இயக்கம், Institute for Democracy & Economic Affairs (IDEAS)-யின் 13வது டபாதுே ்
தேரே்லுக்கான கண்காணிப்பு அறிக்ளக ஆகியளவ நமது நாட்டின் தேரே்ல் 
முளறளய மறுசீரளமக்க தகாரிக்ளக விடுேே்து குறிப்பிடே்ேக்கது. 

 வாக்காளர ்பட்டியளல புதுளமப்படுேத்ுேல், ேபால் வாக்கு முளறளய 
தமம்படுே்துேல், பிரசச்ாரே்திற்கு குளறந்ேபட்சம் 21 நாட்கள், தபாட்டியிடும் 
அளனே்து கட்சிகளுக்கும் நியாயமான ஊடக வசதி ஆகிய தகாரிக்ளககள் 
இதில் அடங்கும். 

 

 



 

டோடரந்்து, நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கம் வாக்களிக்கும் வயது வரம்ளப 
18-ஆக குளறே்து, தேசிய பதிவு துளறயில் இயல்பான வாக்காளர ்பதிவு 
அமல்படுே்ேப்படும்.  

நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கம் ஒரு ஆதராக்கியமான தபாட்டிளய 
உருவாக்க, டபாதுே் தேரே்லில் தபாட்டியிடும் அளனே்து பதிவுப்டபற்ற 
கட்சிகளும் ஆர.்டி.எம் வாடனாலி மற்றும் டோளலக்காட்சி 
அளலவரிளசகளில் இடமளிக்கும்.    

டோகுதிகளின் எல்ளல மறுசீரளமப்பு முளறயில் நம்பிக்ளக கூட்டணி 
அரசாங்கம் நியாயமாகவும் டவளிப்பளடயாகவும் டசயல்படுவளே உறுதிச ்
டசய்யும். 

 ாக்குறுதி 18: அைசிைல் நிதியிைல் ஒருகமப்பாடக்ட நிகலநிறுத்தல் 

கடந்ே 13-வது டபாதுே் தேரே்லுக்கு முன், அம்தனாவின் ேளலவரின் டசாந்ே 
வங்கிக் கணக்கில் ரிம 2.6 பில்லியன் தசரக்்கப்பட்ட விவகாரம் உலகம் 
முழுவதும் அதிரச்ச்ிளய உண்டாக்கியது. இதுநாள் வளர இேற்கான பல 
தகள்விகள் விளடே் டேரியாமல் தகள்விக்குறியாகதவ உள்ளது. 
இதுவளரயிலும் இவ்விவகாரம் டோடரப்ில் எந்ேடவாரு கடும் நடவடிக்ளகயும் 
தமற்டகாள்ளப்படவில்ளல.  

தமலும், நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கம் அரசியல் நிதி கட்டுப்பாட்டு 
சட்டே்ளே அறிமுகப்படுேத்ும். நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கே்தின் 
ஆட்சியில் முேலாம் ஆண்டில், இவ்விவகாரம் டோடரப்ில் சிறப்பு 
விசாரளணக் குழு அளமே்து இன்னும் விளடே் டேரியாமல் புரியாே புதிராக 
இருக்கும் அளனே்து தகள்விகளுக்கும் விளட கண்டறிய ேக்க நடவடிக்ளக 
எடுக்கப்படும்.  

அெெ்ட்டத்தின் முக்கிை மகாட்பாடுகள் என்னம ன்ைால்: 

• தகுதிப்மபை்ை அைசிைல் கட்சிகள்  ருடந்மதாறும் 
அைொங்கத்திடமிருந்து ம ளிப்பகடைான முகையில் நிதிககளப் 
மபை்றுக் மகாள்ளலாம் 

• அகனத்து அைசிைல் நிதிகளும் எங்கிருந்து  ழங்கப்பட்டக மைன 
அகடைாளம் காணப்படும் 

• ஒ ்ம ாரு ஆண்டும் தணிக்கக மெை்ைப்பட்ட நிதி அறிக்ககககள 
அைசிைல் கட்சிகளும் ெமை்ப்பிக்க ம ண்டும் 

• ைிம 1 பில்லிைனுக்கு மமை்பட்ட மொத்துக்ககள அைசிைல் கட்சிகள் 
மகாண்டிருக்கக் கூடாது. 

• அைொங்கம் ெம்பந்தப்படட் நிறு னங்கள் அைசிைல் 
நிதியுதவிககள  ழங்கக் கூடாது  

 



 

 ாக்குறுதி 19: நீதித்துகை மை்றும் ெட்டத்துகையின் மீதுள்ள  
நம்பகத்தன்கமகை மீடம்டடுத்தல் 

நீதிேத்ுளற மற்றும் சட்டே்துளற நிறுவனங்கள் தேசிய சம அளவுதகாலிற்கு 
ஒரு முக்கியமான அம்சம் ஆகும்.மக்களின் நம்பகே்ேன்ளமக்கு உட்பட்ட 
இந்ே இரு துளறகளும் ஒருளமப்பாட்டுடனும் சுேந்திரே்துடனும் டசயல்பட 
தவண்டும். ஆனால், அம்தனா மற்றும் தேசிய முன்னணி மக்கள் மே்தியில் 
அந்ே நம்பகே்ேன்ளமளயக் டகாஞ்சம் டகாஞ்சமாக நசுக்கி விட்டது. 

அரசியல் தநாக்கமில்லாே, ேகுதிப் டபற்ற, அனுபவமுள்ள நீதிபதிகளளே் 
ோன் நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கம் நியமிக்கும். இந்ே இரு 
நிறுவனங்களும் பிரேமரின் அதிகாரே்திற்கு உட்பட்டோக இருக்காது.  

நாடாளுமன்ற தேரவ்ுக் குழு ோன் நீதிபதி நியமன ஆளணயக் குழுளவ 
தீரம்ானிக்கும். இந்ே முடிளவ அரச ஆட்சியாளரக்ள் ஏற்றுக் டகாண்ட பின் 
நிளறதவற்றப்படும்.   

ஷரியா நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உட்பட மற்ற நீதிபதிகளுக்கான ேகுந்ே சம்பளம் 
மற்றும் ஊக்கே் டோளக வழங்கப்படுவது உறுதியளிக்கப்படும். 

அம்தனா மற்றும் தேசிய முன்னணியின் ேளலளம நீதிபதியின் நியமனம் 
மற்றும் தமல்முளறயீட்டு நீதிமன்றே ்ேளலவரின் நியமனம் ேவறான 
முளறயில் நடந்ேது தபால், இனியும் இதுதபான்று நடக்காமல் ேடுே்து நிறுே்தி 
ளவக்கப்படும். 

 ாக்குறுதி 20: மமலசிை ஆயுதப் பகட மை்றும் அைெ மமலசிை மபாலீஸ் 
பகடக்கு மதிப்பளிக்க ம ண்டும்  

நாட்டின் பாதுகாப்பிற்கும் குற்றசட்சயல்களளக் களளவேற்கும் நவீன 
மற்றும் திறன் வாய்ந்ே மதலசிய ஆயுேப் பளட, அரச மதலசிய தபாலீஸ் பளட 
ஆகியளவ முக்கிய பங்களிப்ளப வழங்குகின்றன. நாட்ளட பாதுகாக்கும் 
இவ்விரு பளடகளுக்கும் நம்பிக்ளக கூட்டணி நிதியுேவி வழங்கும். 

அரச  மதலசிய தபாலீஸ் பளடளயயும்,அதில் பணியாற்றும் அடிமட்ட 
அதிகாரிகளின் வசதிகளள தமம்படுேே்வும் மானியங்கள் வழங்கப்படும். 
பயிற்சிகள் வழங்குவேற்கும் மானியங்கள் அதிகரிக்கப்படும். 

இவ்விரு பளடகளுடன் ஆய்வுகள் தமற்டகாண்டு கலந்துளரயாடல் நடே்தி 
இப்பளடகளுக்கு தேளவயான உபகரணங்கள்,ஆயுேங்கள் மற்றும் 
தேளவயான பயிற்சிகளள வழங்க நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கம் 
வழிவளக டசய்யும். 

நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கே்தின் முேல் ேவளணயிதலதய காவல் 
துளறக்கு எதிரான குற்றசச்ாட்டுகள், ேவறான நடே்ளே பற்றிய சுேந்திர 
ஆளணயம் (IPCMC) அளமக்கப்படும். ேடுப்புக் காவல் மரணங்கள் உட்பட 
அளனே்து விேமான குற்றசச்ாட்டுகளும் நியாயமான முளறயில் விசாரளண 
நடே்ேப்படும். 



 

உள்நாட்டுப் பாதுகாப்பு, பயங்கரவாே எதிரப்்பு மற்றும் வன்முளற 
குற்றங்களளக் களளய சிறப்பு தபாலீஸ் கிளள (Special Branch), 
சுே்திகரிக்கப்பட்டு, நவீனமயமாக்கப்பட தவண்டும். பயங்கரவாேே்ளேயும், 
தீவிரவாேே்ளேயும் கட்டுப்படுே்தும் நடவடிக்ளககள் தமற்டகாள்ள சிறப்பு 
தபாலீஸ் கிளளக்கு டபாறுப்புகள் வழங்கப்படும். 

மதலசிய ஆயுேப் பளட, அரச  மதலசிய தபாலீஸ் பளடகளிலிருந்து பணி 
ஓய்வுப் டபற்ற அதிகாரிகளின் நலளன தமம்படுே்ேவும் ேற்தபாளே 
வாழ்க்ளக டசலனங்களுக்கு ஏற்றாரத்பால் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும். 1970- 

ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு மற்றும் 1970-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு ஓய்வுப் டபற்ற 
காவல்துளற அதிகாரிகளுக்கு ஓய்வூதியம் சீராக வழங்கப்படும். 

முன்னாள் மதலசிய ஆயுேப் பளட, அரச  மதலசிய தபாலீஸ் பளட 
அதிகாரிகளின் இயக்கே்திற்கு ஆண்டுதோறும் முேல் கட்ட நிதியாக 
ரிம500,000 ஒவ்டவாரு இயக்கே்திற்கும் நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கம் 
வழங்கும். 

 ாக்குறுதி 21: மபாதுெ ்மெக  துகைககள மமம்படுத்துதல் 

நாட்டின் டகாள்ளககளுக்கு முதுடகலும்பாக டபாதுச ்தசளவ துளறகள் 
விளங்குகின்றன. மக்களின் நலளன கருே்தில் டகாண்டு அளனேத்ு 
நாடுகளிலும் டபாதுச ்தசளவ துளறகளுக்கு மதிப்பளிேத்ு நன்முளறயில் 
வழிநடே்தி வருகின்றன. டபாதுச ்தசளவ துளறகளில் எந்ேடவாரு மருட்டலும் 
இல்லாமலிருந்ோல், அேன் டபாறுப்புகள் சரிவர நடந்தேறும். 

 டபாதுச ்தசளவ துளற அதிகாரிகள் எந்ேடவாரு அரசியல் தநாக்கமுமின்றி 
டபாது மக்களின் நல்வாழ்விற்கு மட்டும் தசளவகள் டசய்ய நம்பிக்ளக 
கூட்டணி அரசாங்கம் நடவடிக்ளககளள தமற்டகாள்ளும். தமலும், தேசிய 
டகாள்ளககளள அமல்படுே்தும் தபாது உள்ளூர ்மற்றும் தேசிய 
ஆதலாசகரக்ளளப் தபால் டபாதுச ்தசளவ துளற அதிகாரிகளின் ேளலயீடும் 
இருேே்ல் அவசியம். 

நாட்ளடயும் மாநிலே்ளேயும் ஆளுவேற்கான அரசு அதிகாரிகளின் 
பங்களிப்பு மிக முக்கியமான ஒன்று என்போல் திறளமயான அதிகாரிகளளப் 
டபாதுச ்தசளவ ஆளணயம் அளடயாளம் காண ஆளணயிடப்படும். 
இவரக்ளுக்கு தமலும் பயிற்சிகளள வழங்கி பேவி உயரவ்ு வழங்கப்படும். 

அதிகாரிகளின் தசளவகளளயும் அனுபங்களளயும் டகாண்டுோன் இப்பேவி 
உயரவ்ு வழங்கப்படும். இேன் வழி, டபாதுச ்தசளவ துளறகளில் பணியாற்றும் 
அதிகாரிகளுக்கு சம ரீதியில் பேவி உயரவ்ும் சம்பள உயரவ்ும் 
டகாடுக்கப்படும்.   

 

 



 

 ாக்குறுதி 22: அகனத்து அைசு நிறு னங்களும் (ஜி.எல்.சி) ெை ்மதெ 
தைத்திை்கு ெமமாக்கப்பட ம ண்டும் 

நாட்டின் வளரச்ச்ிக்கும், மே்திய மற்றும் மாநில ரீதியில் டபாருளாோரே்ளே 
தமம்படுேே் அளனேத்ு அரசு நிறுவனங்களும் (ஜி.எல்.சி) முக்கிய அங்கம் 
வகிக்கின்றது. சில ஜி.எல்.சி-கள் நன்றாக டசயல்பட்டு வருகின்றன. 
குறிப்பாக, “ஜி20” குழுவில் தசரக்்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் உயர ்டசயல்திறன் 
டகாண்டோகவுள்ளது.  

ஆனால், 1எம்டிபி, டபல்டா தபான்ற ஊழல்களால் ஜி20 நிறுவனங்களின் 
நற்டபயரும் களங்கப்பட்டது. இதுவளரயிலும் தேசிய ஜி.எல்.சி மற்றும் மாநில 
ஜி.எல்.சி ஆகியவற்றின் டமாே்ே எண்ணிக்ளகளய அம்தனா மற்றும் தேசிய 
முன்னணி ேளலவரக்ள் அறிந்துக் டகாள்ளாமலிருப்பது டவட்கக்தகடான 
ஒன்று.  

நாட்டின் டபாருளாோரே்ளே உயரே்்துவேற்கு பூமிப்புே்ராவின் 
டசாே்துக்களள அதிகரிப்பேற்கான முயற்சிகளள தமற்டகாள்ள ஜி.எல்.சிக்கு 
உே்ேரவிடப்படும். அதிகபட்சமான பூமிப்புே்ரா நிறுவன ேளலவரக்ள் 
சமபங்குகளள வாங்குவேன் மூலம் ஜி.எல்.சி நிறுவனே்ளே உயரே்்ே 
முயற்சிகளள நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கம் தமற்டகாள்ளும். 

மே்திய மற்றும் மாநில அளவில் ஜி.எல்.சி-யின் சிறந்ே நிரவ்ாக ஆளுளமயின் 
வழி அேன் பங்களிப்பு அதிகரிக்கப்படும். 

தேசிய ஜி.எல்.சி நிறுவனங்கள் மற்றும் மாநில நிறுவனங்களின் 
இயக்குனரக்ளின் நியமனே்தில் அரசியல் தநாக்கம் இல்லாேள்ே நம்பிக்ளக 
கூட்டணி அரசாங்கம் உறுதிப்படுே்தும். 

அளனே்து ஜி.எல்.சி நிறுவனங்களும் பூமிப்புே்ரா விற்பளனயாளரக்ளின் 
சிறப்பு வளரச்ச்ிே ்திட்டம் உருவாக்கப்படும். நாட்டின் ஜி.எல்.சி-களின் 
அளடவுநிளல குறிேத்ு அரசாங்க முேலீடட்ுப் பிரிவு அளமசச்ு வழங்கும் 
அறிக்ளகளயப் டபறுவேற்கு நாடாளுமன்ற சிறப்புச ்டசயற்குழு 
அளமக்கப்படும். 

  ாக்குறுதி 23: அைொங்க நிதி  ரு ாயின் ககயிருப்புக்குக் கூடுமான 
அளவு அதிக லாப ஈவுக்கு உறுதி மெை்யும் 

பல்தவறு திட்டங்களுக்கும் ஒப்பந்ேங்களுக்கும் வருடே்திற்கு ரிம100 
பில்லியனுக்கு தமல் மதலசிய அரசாங்கம் டசலவழிக்கப்படும் டோளக மிகப் 
டபரியது. இவ்வளவு டபரிய டோளக வீணாமல் தபாவளே உறுதி டசய்வது 
மிகவும் அவசியமாகும். அரசாங்கம் மக்களின் பணே்ளே ளவேத்ு அேளன 
விதவகேத்ுடன் டசலவழிப்பளே உறுதிப்படுேத்ுவது அரசாங்கே்தின் 
கடளமயாகும்.  

 

 



 

அவ்வளகயில் மக்களின் பணே்ளே நல்ல வழியில் டசலவிடுவேற்கு 
நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கம், டபரிய திட்டங்களில் திறந்ே ஒப்பந்ே 
முளறளயக் ளகயாளும்.  

நம்பிக்ளக கூட்டணி ஆட்சியின் கீழ், டவளிநாடுகளுடன் இருக்கும் 
உள்கட்டளமப்புே் திட்டங்களள நிதி அளமசச்ு மறுபரீசிலளன டசய்ய ஆவண 
டசய்வதோடு, இதில் கிளடக்கப்டபறும் லாப ஈவுகள் பழங்குடியினருக்கும் 
மதலசியரக்ளுக்கும் நியாயமாக பகிரந்்ேளிக்கப்படும்.  

தமலும், டபாது மற்றும் ேனியார ்ஒேத்ுளழப்பு பிரிவின் கீழ் இயங்கும் லாப 
ஈவு மற்றும் அரசாங்க ஒப்பந்ேங்கள் குறிே்து நம்பிக்ளக கூட்டணி 
அரசாங்கம் மறுஆய்ளவ தமற்டகாள்ளும். 

ேற்தபாது, பிரேமர ்துளறயின் கீழ் டசயல்பட்டு வரும் டபாது மற்றும் ேனியார ்
ஒே்துளழப்பு பிரிவானது நிதி அளமசச்ிற்கு மாற்றப்படும்.  

குே்ேளககளில் அரசியல் ஈடுபாட்ளட ஒழிக், இது குறிே்ே விவரங்கள் ேகவல் 
டோழில்நுட்பம் மற்றும் வளலே்ேளங்களில் பதிவுச ்டசய்ய தவண்டும்.  இேன் 
மூலம், குே்ேளககள் குறிேே் ேகவல்களள டபாது மக்களும் சிவில் 
சமூகே்தினரும் தநரடியாக டபற்றுக் டகாள்ள முடியும்.  

பூமிப்புே்ரா சிறிய மற்றும் நடுே்ேர டோழில் துளறயினர ்உட்பட 
அரசாங்கே்தின் குேே்ளககளள வளலேே்ளங்களில் கண்டு, அவரக்ளுக்கு 
ஏற்றார ்தபால் இருக்கும் குே்ேளககளளப் பயன்படுே்திக் டகாள்ள ஒரு 
வாய்ப்பாக அளமயும்.      

 ாக்குறுதி 24: உண்கமைான மத்திை கூட்டாட்சி முகைகைப் புதுப்பித்தல் 

மதலசியா ஒரு கூட்டாட்சி முளறளய அமல்படுே்தும் நாடாகும். ஆனால், இந்ே 
ஆட்சி முளற அம்தனா மற்றும் தேசிய முன்னணி ஆட்சியில் 
சீரக்ுளலந்துவிட்டது. 

நாட்டில் உண்ளமயான கூட்டாட்சி முளறளய நம்பிக்ளக கூட்டணி 
புதுப்பிக்கும். சபா மற்றும் சரவாக் மாநிலே்திற்கும் சிறப்பு வாக்குறுதிகளள 
நாங்கள் வழங்கியதோடு, எல்லா மாநிலங்களின் கூட்டாட்சி முளறளயப் 
புதுப்பிக்கப்படும். 

மே்திய அரசியலளமப்பின் ஒன்போவது அட்டவளணயின் படி, சம 
உரிளமகளும் டபாறுப்புகளும் மதிக்கப்படுவதோடு, ஒன்போவது 
அட்டவளணயில் கூடுேல் மாற்றங்கள் டசய்யப்படும். 

கூடுேலாக வருமான வரி வருவாய் டசலுே்துபவரக்ளுக்கு வரியிலிருந்து 10 
சேவிகிேம் அவரக்ளுக்தக திரும்ப டசலுேே்ப்படும். 

எங்களின் ஆட்சியில் முேல் 3 வருடே்திற்கு, ஏழ்ளமயான 5 மாநிலங்களான 
சபா, சரவாக், கிளாந்ேன், திடரங்கானு மற்றும் டபரல்ிஸ் மாநிலங்களிற்கு 
டசலவின வளரச்ச்ியில் 50 சேவீேம் ஒதுக்கப்படும். 



 

 ாக்குறுதி  25: உள்ளூை ்அதிகாைிகளின் பங்களிப்பு மை்றும் அதிகாைம் 
பலப்படுத்தப்படும் 

ஊராட்சி மன்றங்கள் உட்பட உள்ளூர ்அதிகாரிகள் (பிபிதி) மக்களுக்கு 
டநருக்கமான அதிகாரிகளாவர.் உள்ளூர ்அதிகாரிகளின் (பிபிதி) பங்களிப்பு 
தமம்படுேே்ப்பட்டால் மக்களுக்கான தசளவகளும் சிறப்பானளவயாக 
அளமயும்.  

நாட்டிலிருக்கும் அளனேத்ு உள்ளூர ்அதிகாரிகளின் சரவ்தேச தசளவகளுக்கு 
ஒப்பிடும் வளகயில் ேங்கள் டபாறுப்புகளள நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கம் 
உறுதி டசய்யும். 

உள்ளூர ்ஜனநாயகேள்ே வலுப்படுேே் பக்காே்ோன் ஹராப்பான் 
கடளமப்பட்டுள்ளது. உள்ளூர ்அரசாங்க சட்டம் 1976 மாற்றப்பட்டு, உள்ளூர ்
மக்களின் பிரசச்ளனகளளக் களளய அதிகாரிகளின் நடவடிக்ளககள் 
துரிேப்படுே்ேப்படும். 

 ாக்குறுதி 26: உலகளாவிை நிகலயில் மனித உைிகமக்கு முக்கிைத்து ம் 
 ழங்கும் நாடாக மமலசிைா உரும டுக்கும் 

மதலசிய மனிே உரிளம ஆளணயம் (சுஹாகாம்) நாட்டில் மாரியாளேக்குரிய 
அதிகாரமிக்க ஒரு ஆளணயமாக நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கம் 
உருவாக்கும். சுஹாகாமின் அறிக்ளககள் டோடரப்ான கருேத்ுகள் 
நாடாளுமன்றே்தில் விவாதிக்கப்படும். 

சுஹாகாம் ஆளணயாளரக்ளின் நியமனம் நாடாளுமன்ற டசயற்குழுவால் 
தீரம்ானிக்கப்படும். 

தேசிய மனிே உரிளம திட்டம் சீரத்ிருே்ேப்பட்டு முழுளமயாக 
அமல்படுே்ேப்படும்.உலகமய ேனிம மதிப்பீட்டில்  (Universal Periodic Review)   
மதலசியா சிறந்ே இடே்ளே பிடிக்க தவண்டும் என்பதே எங்களின் உயரிய 
தநாக்கமாகும். 

சுஹாகாம் மற்றும் அது சாரந்்ே இயக்கங்கள் வழிநடேத்ும் மனிே உரிளம 
நடவடிக்ளககளுக்கான மானியம் அதிகரிக்கப்படும். அரசியல் மற்றும் சிவில் 
உரிளமகள் மீோன தேசிய மாநாடு உட்பட ஒப்புக் டகாள்ளாே தேசிய 
மாநாடுகளள அமல்படுே்ே வழிவளக டசய்யப்படும். 

 ாக்குறுதி 27: அநிைாைமான ெட்டங்ககள அழித்தல் 

நமது நாட்டின் நீதுே ்துளறளய அம்தனா மற்றும் தேசிய முன்னணி 
ேளலவரக்ள் ேங்களின் அரசியல் லாபே்திற்காக ேவறான முளறயில் 
ளகயாளப்படுகின்றது. நாடு சுேந்திரம் அளடந்ேப் பிறகும் எந்ே 
மாற்றங்களுமின்றி பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலே்தின் தபாது அமல்படுே்ேப்பட்ட 
சட்டங்கள் இன்னும் பயன்படுேே்ப்படுகின்றன. 

 



 

கீழ்கண்ட ெட்டங்ககள நம்பிக்கக கூட்டணி அைொங்கம் அழிக்கும்: 

• மதெ நிந்தகன ெட்டம் 1948 

• குை்ைத் தடுப்புெ ்ெட்டம் 1959 

• பல்ககலக்கழங்கள் மை்றும் பல்ககலக்கழக கல்லூைிகள் ெட்டம் 
1971 

• அெச்ிடுதல் மை்றும் ம ளியீடு ெட்டம் 1984 

• மதசிை பாதுகாப்பு மன்ை ெட்டம் 2016 

• அகனத்து ெட்டங்களிலிருக்கும் தூக்குத் தண்டகன ெட்டம்  

 

கீழ்கண்ட ெட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் அநிைாைத்கத நம்பிக்கக 
கூட்டணி அைொங்கம் அழிக்கும்: 

• குை்ைவிைல் நகடமுகை ெட்டம் 1997 குறிப்பாக அகமதிப் மபைணி 
வி ாகைத்திலும் ெனநாைகத்திை்கு தீங்கு விகளவிக்கும் நட டிக்கககள் 

• தக ல் மதாடை்பு மை்றும் பல்லூடக ெடட்ம் 1998 

• பாதுகாப்பு குை்ைங்கள் ெட்டம் (சிைப்பு நட டிக்கக) 2012 (மொஸ்மா) 

• அகமதிப் மபைணி ெட்டம் 2012 

• பைங்கை ாத தடுப்புெ ்ெட்டம் 2015 (மபாடா) 

தமலும், நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கே்தின் ஆட்சியில் ஊடக சுேந்திரம் 
வழங்குப்படும். மதலசிய வாடனாலி டோளலக்காட்சி (RTM) மற்றும் தேசிய 
டசய்தி நிறுவனம் (BERNAMA) தபான்ற ஊடகங்களின் சுேந்திரேள்ேயும் 
டோழில்முளறயும் விரிவாக்கப்படுவளே எங்கள் ஆட்சியில் உறுதி 
டசய்யப்படும். 

அதோடு நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கம் ஊடக மன்றம் ஒன்ளற 
அளமக்கும். இேன் வழி ஊடகே்தின் மீதுள்ள டபாது மக்களின் புகாரக்ளள 
நிவரே்்தி டசய்ய முடியும். 

 ாக்குறுதி 28: அக்கிைமங்களின் பிடியில் சிக்கியிருக்கும் இகளஞைக்கள 
ஆக்கப்பூை ்மாகவும் சுதந்திைமாகவும் உரு ாக்குதல் 

அம்தனா மற்றும் தேசிய முன்னணி ஆட்சி எந்ே ேயக்குமுமின்றி ேங்களின் 
அரசியல் டநருக்கடிக்காக பல்தவறு திட்டங்களள ேவறாக ளகயாண்டு 
இளளஞரக்ளுக்கு சுளமளய ஏற்படுே்தியுள்ளது. 

இதுவளரக்கும் அம்தனாவின் மலிவான அரசியளல நடே்திய அரச  தேசிய 
புள்ளியல் (BIRO TATA NEGARA), நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கே்ேல் களள 
க்கப்படும். 



 

உண்ளமயிதலதய தேசிய தசளவ பயிற்சிே ்திட்டே்தின் அமலாக்கம் தோல்வி 
கண்டதோடு அேன் தநாக்கே்ளே முழுளமப் டபறவில்ளல; முழுளமயான 
பண விளரயமாகும். எனதவ தேசிய தசளவ பயிற்சிே ்திட்டம் நிறுே்ேப்படும். 

கல்விமான்களின் சுேந்திரே்ளே முடக்கும் பல்களலக்கழங்கள் மற்றும் 
பல்களலக்கழக கல்லூரிகள் சட்டம் 1971 ஒழிக்கப்படும். 

 ாக்குறுதி 29:  ைவு மெலவுத் திட்டத்தின் முகையும் 
ம ளிப்பகடத்தன்கமயும் மமம்படுத்தப்படும் 

நாட்டின் நிரவ்ாகே்ளே வழிநடே்ே அரசாங்கம் ஒரு சிறந்ே வருடாந்திர வரவு 
டசலவுே ்திட்டே்ளே டகாண்டிருக்க தவண்டும். ஆனால், டே்தோ ஸ்ரீ நஜீப் துன் 
ரசாக்கின் கீழுள்ள அம்தனா மற்றும் தேசிய முன்னணி அரசாங்கமும் 
அவரின் வரவு டசலவுே் திட்ட உளரயில் டவளிப்பளடே்ேன்ளம குளறந்து 
காணப்படும்.  

மாறாக, நாட்டின் உண்ளமயான டபாருளாோரே்ளே டபாது மக்களுக்கு 
டேரியப்படுேே்ாமலிருக்க பல்தவறு நிறுவனங்கள் அளமக்கப்பட்டிருக்கிறது. 
குறிப்பாக, மிக டபரிய திட்டங்களான எம்ஆரட்ி, எல்ஆரட்ி நீட்டிப்பு, எல்ஆரட்ி 3, 
விளரவு தவக ரயில் மற்றும் பான் தபாரன்ிதயா டநடுஞ்சாளல ஆகிய 
நிறுவனங்களின் டசலவுகள் மளறக்கப்பட்டன. இதுதபான்ற நிறுவனங்கள் 
கடன் வாங்கும்  தபாது அவரக்ளின் கடன்களுக்கு அரசாங்கம் உே்ேரவாேம் 
அளிக்கும். 

அளே ேவிரே்்து, பள்ளிகள் மற்றும் தபாலீஸ் குடியிருப்பு கட்டுமானப் 
பணிகளள அரசு சாரந்்ே நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படும் டசலவினங்களள 
அம்தனா மற்றும் தேசிய முன்னணி மாற்றிக் டகாள்கிறது. வரவு டசலவுே ்
திட்ட உளரயில் இந்நிறுவனங்களின் டமாே்ே கடன் டோளககளள 
மக்களுக்கு டவளிப்பளடயாக டேரியவிக்காமல் மூடி மளறக்கப்படுகிறது. 

இளவ ோன் நமது நாட்ளட திவாலாக்கும் டவடி குண்டுகளாக 
கருேப்படுகின்றது. அவற்ளற விளரவில் சீரப்டுே்ே தவண்டும். 

நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கம் நாட்டின் நிதி விவகாரங்களில் 
டபாறுப்புணரத்வாடும் டவளிப்பளடே்ேன்ளமதயாடும் டசயல்படுவது உறுதி.  

நாட்டின் சீரான நிதி நிரவ்ாகே்ளே உறுதிப்படுே்ே நாடாளுமன்ற 
உறுப்பினரக்ளின் மதிப்பீட்டிற்கு நிதி அளமசச்ு அறிக்ளக டவளியிட 
நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கம் ஆவணம் டசய்யும். 

நாட்டின் சீரான நிதி நிரவ்ாகே ்டசலவினே்திற்காக இயல்பான கணக்கியல் 
முளற (accrual accounting) அமல்படுேே்ப்படும். 

 

 

 



 

அம்தனா மற்றும் தேசிய முன்னணி ஆட்சியில் மளறக்கட்ட உண்ளமகளள 
நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கம் முேல் ஆட்சிக்கால ஆண்டிதலதய 
விசாரளண நடே்தி நாட்டின் உண்ளமயான டபாருளாோரேள்ே டவளிசச்ம் 
மக்களுக்கு தபாட்டுக் காட்டும். தமலும், நாட்டின் டபாருளாோர 
அறிக்ளகயின் மீது நம்பகே்ேன்ளமளய உருவாக்க அந்ே அறிக்ளகளயச ்
சரிப்பாரக்்க தேசிய புள்ளியியல் துளறக்கு ஆதலாசளன வழங்க ஒரு நிபுணர ்
அதமக்கே்ேடும்.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

படிநிகல 3: நிைாைமான மபாது ான மபாருளாதாை  ளைெ்ச்ிக்கு 
வித்திடல் 

மதலசியாவின் டபாருளாோர வளரச்ச்ி ஒரு காலே்தில் 8-9% வளரயிலான 
வளரச்ச்ிளய தநாக்கியிருந்ேது. இன்று படிபடியாக குளறந்து, டபாருளாோர 
இளடடவளிக்கு விே்திட்டு, பணக்காரரக்ள் தமலும் பணக்காரரக்ளாக 
உருவாக சாோரண மக்களின் நிளல இன்னும் ஏழ்ளமயிதல இருப்பது 
நாட்டின் வளரச்ச்ிக்கு இளடயுறாய் அளமந்துள்ளது. 20% மக்கள் மட்டுதம நல்ல 
சுகதபாக வாழ்க்ளக வாழ்கிறாரக்ள், மற்றவர ்எல்லாம் குறிப்பாக பி40 
பிரிவினரக்ள் டோடரந்்து வறுளம நிளலயிதல வாழ்க்ளக சூழளல நகரே்்தி 
டகாண்டிருக்கின்றனர.் 

நாடு வளரச்ச்ியளடந்திருந்ோலும் பயனளடபவரக்ள் ஒரு பிரிவினர ்மட்டுதம. 
மற்றவர ்எல்லாம் குறிப்பாக ஒரு சிலர ்அரசியல்வாதிகள் அளவுக்கு மீறிய 
டசல்வந்ேரக்ளாக வலம் வருகிறாரக்ள். 

உயரவ்ு ோழ்வு மிகுந்ே டபாருளாோர பகிரந்்ேளிப்பு இளடடவளியினால் 
இனங்களுக்கிளடயிலான ஏற்றேே்ாழ்வில் அளமதியின்ளம நிலவும். ஆகதவ, 
நாட்டின் டபாருளாோர வளரச்ச்ி முளறயான வளரச்ச்ிப் பாளேயில் தநாக்கி 
உயர சிறந்ே டவளிப்பளடே்ேன்ளம மிக்க நிரவ்ாகே்ளே நிறுவ தவண்டும், 
அடுே்ே ேளலமுளறகளின் எதிரக்ாலே்ளே உணரந்்து. 

நாட்டின் டபாருளாோர நிளலே்ேன்ளமக்கு நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசு 
சீரளமப்ளப தமற்டகாள்வதுடன், அளனே்து ேரப்பு மக்களும் டபாருளாோர 
வளரச்ச்ியில் பயனளடயும் வளகயில் நிரவ்ாகே்ளே அளமப்தபாம். 
மிகசச்ிறந்ே டபாருளாோர வளரச்ச்ிக்கு விே்திடும் தநாக்கே்தில் மக்களின் 
டசல்வே்ளே மக்களுக்தக பகிந்ேளிக்கும் முளறளய பின்பற்றுதவாம். மாறாக 
ேனிநபருக்தகா அல்லது குடும்ப உறுப்பினருக்கு மக்களின் டசல்வே்ளே 
பகிரந்்ேளிக்கும் முளறளய நிசச்யமாக ஒழிப்தபாம்.  

மக்களிடம் பகிரந்்ேளிக்கப்படும் டசல்வம் உள்நாட்டின் டபாருளாோர 
வளரச்ச்ிக்கு வழிவகுப்பதுடன், புதிய தவளல வாய்ப்புகள் அதிகம் 
உருவாக்கம் காணப்படுவதுடன், முேலீடட்ாரக்ளளயும் கவரந்்திழுக்கும். 
இதுதவ சிறந்ே டபாருளாோர டகாள்ளகயாக விளங்குவதுடன், நாட்டின் 
டபாருளாோர வளரச்ச்ியில் அளனவருக்கும் பயனளிக்கும்.   

அளனவருக்கும் நியாயமான சமே்துவமான டபாருளாோர வளரச்ச்ிதய 
மக்களின் வாழ்க்ளக ேரே்ளே உயரே்்தும் மக்களின் வாழ்க்ளக ேரே்ளே 
உயரே்த்ுவதே நம்பிக்ளக கூட்டணியின் முேன்ளம டகாள்ளகே்திட்டம். 
டபாருளாோர பகிரந்்ேளிப்பின் மூலதம அளனவருக்கும் ேரமான கல்வி, 
சிறப்பான பயிற்சிேத்ிட்டங்கள், டபருளம தசரக்்கும் தவளல வாய்ப்புகள், 
சிறப்பான வீடளமப்பு திட்டங்கள் மற்றும் நியாயமான சுகாோர திட்டங்களள 
மக்களுக்கு வழங்கிட முடியும் என்பதில் நம்பிக்ளக டகாள்கிதறாம். 

 



 

நாட்டின் டபாருளாோர வளரச்ச்ி என்றுதம புதிய பரினாமே்தின் வளரச்ச்ிக்கு 
ஏற்ப சீரளமப்பதுடன், நாட்டின் டபாருளாோர வளரச்ச்ிக்கு முதுடகலும்பாக 
விளங்கும் சிறு மற்றும் நடுே்ேர டோழில் முளனதவாரக்ளுக்கு சிறப்பு 
ஊக்குவிப்புே் திட்டங்கள் அளமே்துக் டகாடுக்கப்படும். இேன் வழி உள்நாட்டு 
சிறு மற்றும் நடுேே்ர டோழில்முளனதவாரக்ளின் மே்தியில் நல்லடோரு 
ஆதராக்கியமான தபாட்டியும், உற்பே்தி ேயாரிப்பிலும்  வளரச்ச்ிகள் 
காணப்படும். 

 ாக்குறுதி 30: பூமிபுத்ைா மை்றும் மக்களின் மபாருளாதாைத்கத 
உைைத்்துதல். 

சிரான டபாருளாோர வளரச்ச்ி என்றுதம நிளலக்க நம்பிக்ளக கூட்டணி 
உறுதிப்படுே்துவதுடன், பூமிபுே்ரா மற்றும் மதலசிய மக்கள் அளனவரும் 
சமரீதியான டபாருளாோர நன்ளமயளடய வழிவகுப்தபாம். தமலும், 
மதலசியாளவ என்றுதம டபாருளாோரக் டகாள்ளகயிலும், முேலீடட்ு 
டகாள்ளகயிலும் திறந்ே ஒரு நிளலப்பாட்ளட ளகயாள்வதுடன், இேன் வழி 
பன்னாட்டு நிறுவங்கள் நாட்டில் முேலீடுகளள தமற்டகாள்வதுடன், 
மதலசியரக்ளளயும் பிற நாடுகளில் முேலீடுகளள தமற்டகாள்ள 
ஊக்குவிப்தபாம். 

உள்நாட்டில் 65% தவளல வாய்ப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும் உள்நாட்டு சிறு 
மற்றும் நடுே்ேர டோழிற்துளறகளுக்கு மாநிலங்களளவ ஆட்சியில் 
முன்னுரிளமகள் வழங்கப்படும். தமலும், சிறு-நடுேே்ர உள்நாட்டு டோழில் 
துளறகள் ஆசியான் அளவிலும், இன்ளறய 4.0 டோழில்துளறப் புரட்சிக்கும் 
உள்நாட்டுே ்டோழில்முளனதவாரக்ளள ஊக்குவிப்தபாம். 

பூமிபுே்ரா மற்றும் ேகுதி வாய்ந்ே பிற டோழில்முளனதவாரக்ளின் 
வரே்்ேகே்திற்கு நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசு டோடரந்்து தபராேரளவ வழங்கி 
வரும். குறிப்பாக டபாருளாோர ரீதியில் அல்லது நவின டோழில்நுட்ப 
வளகயிலும். டோழில்முளனதவாரக்ளின் அளனே்து வரே்்ேக 
நிளலே்ேன்ளமக்கு அரசின் சாரப்ில் பாதுகாப்பும் வழங்கப்படும். 

மலாய் மற்றும் பூமிபுே்ரா பிரிவினரின் டபாருளாோர வளரச்ச்ிக்கு 
முக்கியேத்ுவம் வழங்கப்படுவதுடன், உலகளாவிய நிளலயில் 
டபாருளாோரே ்துளறயில் சாேளனப் பளடக்கும் தநாக்கே்தில். மலாய் 
மற்றும் பூமிபுே்ராக்களின் டபாருளாோர உயரவ்ு அளடவுநிளலகளள திறந்ே 
டவளியில் அறிவிப்பதுடன், நாடாளுமன்றே்திலும் ோக்கல் டசய்யப்படும்  

ஒவ்டவாரு முளறயும் நிதி அளமசச்ரின் வரவு டசலவு திட்டேத்ிளன ோக்கல் 
டசய்யும் ஒவ்டவாரு ஆண்டும். 

நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசு மலாய் சமூகே்தின் உரிளமகளுக்கு பங்களிக்கும் 
அரசு சாரப்ற்ற இயக்கங்களுடன் இளணந்து பணியாற்றும் என்பேளன 
வலியுறுேே் விரும்புகிதறாம். இேன் வழி அளனவருக்கு ஒரு சிறந்ே 
டபாருளாோரக் டகாள்ளகயிளன வழங்குவதுடன், 2020 தூரதநாக்கு வளரச்ச்ிே ் 



 

திட்டே்தில் அளனேத்ு ேரப்பு மக்களும் சிறந்து விளங்க தவண்டும் என்பதே 
நம்பிக்ளக கூட்டணியின் திட்டம். 

 ாக்குறுதி 31: முதலீடக்ட  ளப்படுத்தல் மை்றும்  ணிக,  ைத்்தக 
மெைல்முகைககள எளிகமப்படுத்தல். 

ஆசியான், பன்னாட்டு மற்றும் பிராந்திய டபாருளாோர பங்களிே்துவே்தில் 
உள்ளூர ்மற்றும் பூமிபுே்ரா டோழில்முளனதவார ்டோடரந்்து பங்களிேத்ுவம் 
டபற வியூகே்துடன் நாட்டின் டபாருளாோரே்துளற டகாள்ளக வகுக்கப்படும். 
தமற்கே்திய நாடுகளுடான டபாருளாோரக் கூட்டளமப்புக்கான இருேரப்பு 
தபசச்ுவாரே்்ளேகள் டவற்றிக்கரமாக டசயல்படுேே்ப்படும் 
டோழில்முளனதவாரக்ளின் வணிக மற்றும் வரே்்ேக வளரச்ச்ி ேகுதிகளின் 
அடிப்பளடயில். 

தமற்டகாள்ளப்பட்ட அளனே்து டமகா வளரச்ச்ிே்திட்டங்களும் 
டோடரவ்துடன், இே்திட்டங்களில் கூடுமானவளர ஊழல் இல்லாது 
கவனிக்கப்படும். சீனா மற்றும் பிற ஆசியா நாடுகளின் தநரடி முேலீடட்ுே ்
திட்டங்களுக்கு வரதவற்பு அளிக்கப்படும். சீனாவின் அளனேத்ு டமகா 
திட்டங்களும் சிறந்ே திட்டமாக உறுதிப்படுேத்ுவதுடன், அளனேத்ு 
ேரப்பினரும் பயன்ளடயும் வளகயில் அளமந்திருக்கும் என்பேளன  

உறுதிப்படுே்துதவாம். வளரச்ச்ிே்திட்டம் என்றப்டபயரில் நாட்டின் கடளன 
அளடக்கும் திட்டங்களாக அளமந்திருக்குதம ேவிர, மாறாக கடன்களள கூட்ட 
அல்ல. 

வரே்்ேக சம்தமளனம் மற்றும் அேன் இயக்கங்கள் தநரடியாக அே்துளறகள் 
சாரந்்ே அளமசச்ரளவ மற்றும் அரச  நிறுவனங்களள டோடரப்ுக்டகாள்ள 
எளிளமயான டோடரப்ுமுளற ஏற்படுேே் வழிவளக டசய்யப்படும். மதலசிய 
உற்பே்திே்திறன் நிறுவனே்திற்கு நிதியும் அதிகாரமும் வழங்கப்படும், 
உற்பே்திே ்துளறயில் ஒரு ஒழுங்குமுளற கட்டளமப்பும், தேளவயற்ற 
உற்பே்திகளள கட்டுப்படுே்ேவும். தமலும், அதிகமான தவளல வாய்ப்புகளள 
உருவாக்கி விடவும் முயற்சிகளள தமற்டகாள்தவாம். 

அவரக்ளின் திறளன டமன்தமலும் வலிளமப்படுே்ே மற்றும் திறன் 
மதிப்பீட்ளட அதிகரிக்கவும் வாய்ப்புகள் வழங்கப்படும். இது சாரந்்து 
ஆய்வுகளள தமற்டகாண்டு, தேளவயற்ற தேசிய முன்னணி அரசின் 
காலே்தில் நியாயமற்ற முளறயில் அமலுக்கு டகாண்டுவரப்பட்ட 
நளடமுளறகளள அகற்றவும் வழிவகுப்தபாம். 

நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கே்தில் அளனவருக்கும் நியாயமான 
டபாருளாோரக் டகாள்ளக ஒன்று வகுக்கப்படும். அவ்வளகயில் இப்புதிய 
டகாள்ளகயின் வழி டபாருளாோர பகிரந்்ேளிப்பு, டபாருளாோர ஆராய்சச்ி 
மற்றும் வளரச்ச்ிே்திட்டே்துடன், அறிவுசார ்டசாே்து பாதுகாப்ளப 
வலிளமப்படுே்தி சீரான முேலீடுகளாக வளப்படுேே். 

 



 

நாட்டின் டபாருளாோர வளரச்ச்ிக்கு டவளிநாட்டு முேலீடுகள் மட்டுதம 
பிரோனமாக இல்லாமல், நாட்டின் உற்பேத்ி வளரச்ச்ி உயரவ்ிலும் இருப்பளே 
நம்பிக்ளக கூட்டணி முழுளமயாக நம்புகிறது. நஜீப் ேளலளமே்துவே்தில் 
முழுளமயான உற்பே்தி துளற வளரச்ச்ிதய 1.8% குளறந்துள்ளது, மாறாக 
ஹங்காங், சிங்கப்பூர,் டகாரியா தபான்ற நாடுகள் உற்பே்தி வளரச்ச்ியில் 2.2% 
பதிவுகளள டசய்துள்ளன.  

 தேசிய முன்னணி அரசின் டபாருளாோர டகாள்ளகக்கு மாற்றாக நம்பிக்ளக 
கூட்டணி நாட்டின் உற்பே்தி டபாருளாோர வளரச்ச்ிக்கு ஏற்ப கல்விே்துளற, 
ேனிே்திறன் பயிற்சி, ஆக்கே்திறன் ஊக்குவிப்பு, வணிக ரீதியிலான 
அறிவுசார ்டசாேத்ுக்களின் பகிரந்்ேளிப்பு, நவீன டோழில்நுட்ப 
பயன்பாடுகள், இளணய புரட்சிக்கு நிகரான பயனீட்டு முளற வளரயிலான 
சீரளமப்ளப தமற்டகாள்ளும்.  

பிராந்திய மற்றும் உலகளாவிய நிளலயில் உள்ளூர ்டோழில்முளனவரக்ளின் 
வரே்்ேக வழிகாட்டுேலுக்கும், விரிவாக்கே்திற்கும் நாடுகளுக்கிளடயிலான  
ராஜேந்திர உறளவ டமன்தமலும் வளரே்த்ு எடுக்க நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசு 
உறுதி டசய்யும். 

நவீன டோழில்நுட்பங்கள் தேளவப்படும் டோழில் துளறகளுக்கு 
முழுளமயான ஆேரவு அரசின் சாரப்ில் வழங்கப்படுவதுடன், அேற்கு ஏற்ப 
நாட்டின் டோழில்துளற சட்டே்திருே்ேமும் மாற்றியளமக்கப்படும். 

டபண்களின் பங்களிப்பும் நாட்டின் டபாருளாோர வளரச்ச்ிக்கு 
முக்கியேத்ுவம் வாய்ந்ேளவ என்பேளன கருே்தில் டகாண்டு, குழந்ளேகள் 
உள்ள ோய்மாரக்ளின் தவளல பணி தநரே்ளே இணக்கமாக்குேல். 
டபண்களின் நலளன தபணி காக்கும் நிறுவனங்களுக்கு ஊக்கேட்ோளக 
அளிே்ேல் தபான்றளவகள் உள்ளடங்கும். 

மனிேவள மூலேன தோல்விக்கு மிக முக்கியமானோக நம்பிக்ளக கூட்டணி 
கருதுவது ஆங்கில டமாழி பலவீனதம. அம்தனா தேசிய முன்னணியின் 
பின்ேங்கிய கல்விே்திட்டே்தில் நமது மாணவரக்ள் சரவ்தேச மாணவ 
மதிப்பீட்டு திட்டே்தில் வியட்னாளம விட பின் ேள்ளப்பட்டுள்தளாம். ஆகதவ 
இேளன உடனடியாக நிவரே்்தி டசய்யும் தநாக்கே்தில் கல்வி திட்டே்திம் 
மாடபரும் சீரளமப்ளப அமல்படுே்தி, ஆசிரியப்டபருமக்களின் 
அே்தியாவசிய பணிகளள குளறே்து முழுதநர மாணவரக்ளுக்கு தபாதிக்கும் 
நளடமுளறளய பின்பற்றுதவாம். இேன் வழி நாட்டிற்கு ேரமான அதிக 
முேலீடட்ுக்களள கவரும் சாே்தியங்கள் இருப்போக நம்பிக்ளக கூட்டணி 
முழுளமயாக நம்புகிறது. 

 

 

 



 

 ாக்குறுதி 32: மக்களுக்கும் மதாழில் முகன ைக்ளுக்கும்  ைத்்தக 
 ைிகை ொதகமான அறிமுகப்படுத்தல்.  

மக்களின் நல்வழி திட்டங்களுக்கும் நாட்டின் டபாருளாோர வளரச்ச்ிக்கும் 
வழிவகுக்கும் வரிகளள மக்களின் சுளமகளள அறிந்து நல்லடோரு 
இணக்கமான அல்லது சாேகமான வரி திட்டங்களள அமல்படுேத்ும். 

ேவறான நிதி டகாள்ளக அமலாக்கே்ோல் மக்களிடே்தில் பல்தவறு வரிகளள 
சுமே்தியிருக்கும் அம்தனா தேசிய முன்னணியின் தேளவயற்ற வரிகளள 
நம்பிக்ளக கூட்டணி ஆட்சியில் அகற்றுதவாம். 

மற்றப்பிற ஆசியான் நாடுகளுக்கு நிகரான பன்னாட்டு மற்றும் பிற வரிகளள 
முழுளமயாக மறுசீரளமே்து அமலாக்குேளல ஆய்வுக்குட்படுே்தும். 
மக்களின் வரிப்பணதம மக்களுக்தக என டகாள்ளக முழக்கேத்ுடன் 
நம்பிக்ளக கூட்டணி ஆட்சியில் விளங்கும். 

நிறுவனம், சிறுேட்ோழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் பகுதிதநர பணியாளரக்ளின் 
வரி விதிப்ளப மறு ஆய்வு டசய்து அவரக்ளின் சுளமகளள குளறக்க 
நடவடிக்ளககள் தமற்டகாள்ளப்படும். உள்நாட்டு டபாருளாோர வளரச்ச்ிக்கு 
40% பங்களிப்ளப அளிக்கும் 97% உள்ளூர ்சிறுடோழில் நிறுவனங்களின் 
வரே்்ேகே்தின் நலளன கருதி அதிமுக்கியே்துவம் அவரக்ளுக்கு 
வழங்கப்படும். மதலசியரக்ளின் வருமானே்ளே உயரே்்ே பல நல்திட்டங்களள 
அமலாக்கும் முயற்சிகளில் ஒன்றாக ஒன்ளலன் டோளலேட்ோடரப்ு வணிக 
தசளவகளளயும் நிறுவும். 

40% எம்40 பிரிவினரக்ளின் ேனிநபர ்வருமான வரியின் சுளமளய குளறக்கும் 
முயற்சிகளள தமற்டகாள்தவாம். தமலும், பி40 கீழ் உள்ளவரக்ளின் ேனிநபர ்
வருமான வரிளய டசலுே்ே தேளவயில்ளல. 

 ாக்குறுதி 33 : அகன ருக்கும் ெமத்து  ம கல  ாை்ப்பிகன 
உரு ாக்கும் ஆகணைத்கத அகமப்மபாம்.   

புதிய மாதிரி டபாருளாோர டகாள்ளக 2010 ஆம் ஆண்டில் அளிக்கப்பட்ட 
வாக்குறுதிகளில் ஒன்றுோன் இந்ே சமேத்ுவ தவளல வாய்ப்புக்கான 
ஆளணயம். இந்ே ஆளணயே்தின் தநாக்கமானது அரசு துளறகளிலும் 
மற்றும் ேனியார ்துளறகளிலும் இனப்பாகுபாடுகள் இல்லாமல், 
சமே்துவமான பணியாளர ்தசரக்்ளக முளற அமலாக்கே்ளே உறுதிப்படுேே். 
ஆயினும் இவ்வாளணயே்ளே அளமே்ேவரக்ளிடதம முரணான கருேத்ுகள் 
நிலவியோல் ளகவிடப்பட்டது. 

டபாருளாோர துளற சாரந்்ே பணியமரே்ே்ங்களில் இனரீதியிலான ஆள் 
தசரக்்ளக முளற டோடரந்்து களடபிடிக்கப்படுவளே பலரும் ஆய்வு டசய்து 
அறிக்ளகயும் டவளியிடட்ுள்ளனர.் தமலும், ேனியார ்துளறகளில் இந்ே 
இனரீதியிலான ஒடுக்குமுளற அதிகம் இருப்போக பல குற்றசச்ாட்டுகளும் 
எழுந்துள்ளன. 



 

ஆகதவ டபாது தசளவ மற்றும் ேனியார ்துளற தசளவகளில் இனியும் 
இனரீதியிலான பணியமரே்்தும் முளறளய முற்றாக துளடேட்ோழிக்க 
நம்பிக்ளக கூட்டணியின் சாரப்ில் அளனவருக்கும் சமே்துவமான தவளல 
வாய்ப்புக்கு வழிவகுக்கும் சிறப்பு ஆளணயே்ளே அளமேத்ு நிறுவி 
நளடமுளறப்படுே்துதவாம். இேளன நாட்டில் ேளலசச்ிறந்ே சான்தறார ்
மக்கள் ேளலளமயில் நிறுவப்படும் என்பேளனயும் டேரிவிே்துக் 
டகாள்கிதறாம். 

 ாக்குறுதி 34: மக்களின்  ருமானத்கத கூடட்ுதல்.  

டபாது தசளவ அல்லது ேனியார ்தசளவ ஆகிய துளறகளில் சமே்துவம் 
இல்லாே வருமானம் நிகழ்ந்து வருவளே மறுே்திடல் இயலாது. தசமிக்கும் 
மக்களின் டோளக மிக மிக குளறதவ. சமீபே்திய டபங்க் டநகாரா 
டவளியிட்ட (2015) ஆய்வில் மதலசியரக்ளில் 4 தபரில் 3 தபர ்அவசர தநர 
தேளவக்கு ரிம1000 டவள்ளி திரட்டுவதில் தோல்வியளடந்துள்ளனர.் தமலும், 
டமாே்ே மக்கள் டோளகயில் 6% மட்டுதம குளறந்ேது 6 மாேங்கள் வருமானம் 
இல்லாமல் வாழும் நிளலயில் உள்ளனர.் மற்றவரக்ளின் நிளல படுதமாசமாக 
கருேப்படுகிறது. அம்தனா தேசிய முன்னணி மக்களின் டபாருளாோர மரற்ும் 
வருமான தேளவளய உயரே்ே் படுதோல்வி கண்டுள்ளது. 

அளனே்து ேரப்பு மக்களுக்கும் உேவும் தநாக்கே்தில் அதிகமான தவளல 
வாய்ப்புகளள ஏற்படுே்தி டகாடுே்ேலுடன், டோழிலாளர ்வரக்்கம் எந்ே 
பாதிப்புக்கும் ஆளாகாே நலே்திட்டே்திளன நம்பிக்ளக கூட்டணி வகுக்கும். 

வஞ்சிக்கப்பட்ட சபா மற்றும் சரவா மாநில டோழிலாளரக்ளின் நன்ளமளய 
உணரந்்து அளனவருக்கும் சமே்துவமான ஊதிய முளறளய அமல்படுேத்ும் 
திட்டே்ளே அமலுக்கு டகாண்டு வருதவாம். 

நம்பிக்ளக கூட்டணியின் முேற்கட்ட ஆட்சியில் ரிம1500 டவள்ளி 
குளறந்ேப்பட்ச ஊதியமாக டோழிலாளரக்ளுக்கு உயரே்்ேப்படும், அேனுடன் 
இந்ே குளரந்ேப்பட்ச ஊதியே்ளே ஒவ்டவாரு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு 
ஒருமுளற ஆய்வுக்குட்படுே்ேப்படும். தமலும், சிரமே்ளே எதிரத்நாக்கும் 
முேலாளிகளின் நிதி சுளமளய குளறக்க 50% நிதிளய நம்பிக்ளக கூட்டணி 
பகிரந்்து டகாள்ளும். அடிப்பளட ஊதிய முளற ரிம1000 அல்லது ரிம1500 
உயரே்்ேப்படுமானால், நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசின் சாரப்ில் ேலா அல்லது 
ரிம250 ஏற்றுக்டகாள்வதுடன், முேலாளி ரிம250 ஏற்றுக்டகாள்ள தவண்டும். 

டவளிநாட்டு டோழிலாளரக்ளின் கட்டுப்பாடில்லா வருளகதய உள்ளூர ்
டோழிலாளரக்ளின் ஊதிய உயரவ்ு இல்லாமல் இருப்பேற்கு மிக முக்கிய 
காரணங்கள். அம்தனா தேசிய முன்னணி அந்நிய டோழிலாளரக்ளின் 
தசளவளய கட்டுப்பாடுே்ே ேவறிவிட்டது. நம்பிக்ளக கூட்டணி 
அரசாங்கே்தில் 6 மில்லியனாக இருக்கும் அந்நிய டோழிலாளரக்ளின் 
எண்ணிக்ளகளய முேல் காலாண்டிலிதய 4 மில்லியனாக குளறப்தபாம் என 
உறுதியளிக்கிதறாம். 



 

புறநகர ்மற்றும் டபல்டா ஆகிய பகுதிகளில் இயங்கும் சிறுடோழில் 
வணிகரக்ளுக்கு சிறப்பு பல்வளக ஊக்குவிப்புக்கள் வழங்கப்படும். 

வசதிகுளறந்ே அல்லது உனமற்தறாருக்கான உடனடி உேவி 
நடவடிக்ளககளள வழங்க சமூக நல இயக்கம் மற்றும் இஸ்லாமிய இலாக்கா 
ஆகிதயாருக்கு துரிே உேவிகளள வழங்கும். எந்ே பாகுபாடும் இல்லாமல் 
அளனே்து ேரப்பினருக்கும், குறிப்பாக ஏளழ எளிய மக்களுக்கு உேவிகள் 
வழங்கும் விவகாரே்தில் மாநில மற்றும் மே்திய அரசு முழு கவனே்ளே 
டசலுே்தும். 

பிரிம் ஊக்குவிப்பு நிதி மற்றும் உேவிேட்ோளக உடனுக்குடன் வழங்கும் 
விேே்தில் சிறப்பு குழு ஒன்ளற அளமேத்ு எந்ே அரச்ியல் ேலயீடுகளும் 
இல்லாமல், அேன் கீழ் சுேந்திரமாக டசயல்படும் வளகயில் அளமக்கப்படும். 
இந்ே குழு உடனடி உேவிகள் வழங்கும் முளறளய அமல்படுேத்ுவதுடன், 
இே்திட்டே்தின் வழி சமூக ஆரவ்லரக்ளும், டபரிய டபரிய நிறுவன களும் 
பங்டகடுக்க வாய்ப்புகள் வழங்கப்படும். 

சமூகநல உேவி இயக்கங்களள அதிகப்படுேத்ுவதுடன், அேற்கு தேளவயான 
ேகுதி வாய்ந்ே தமம்பாட்டு நலே்திட்டங்களளயும் நம்பிக்ளக கூட்டணி 
அரசின் சாரப்ில் உருவாக்கப்படும். 

 ாக்குறுதி 35: மதாழிலாளை ்மாண்கப நிகலநிறுத்து துடன், தகுதி 
மிக்க ம கல  ாை்ப்பிகன உரு ாக்குதல். 

டேற்கிழக்காசியா முழுவதிலும் மதலசியாவில் மட்டுதம அதிகம் கல்வி 
கற்றவரக்ளாக இருக்கின்றனர.் ஆயினும் அம்தனா தேசிய முன்னணி 
ஆட்சியில் நமது கல்விே்ேகுதிக்கு இழிவான ஒரு பாரள்வளய 
ஏற்படுே்தியிருக்கிறது. மாறாக அம்தனா தேசிய முன்னணி ஒரு சில 
பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு மட்டுதம சாேகமாக டசயல்படுகிறது. 

மதலசியாவில் பணிபுரிவேற்கு அம்தனா தேசிய முன்னணி 1மில்லியன் 
வங்காளதேச டோழிலாளரக்ளள ேருவிக்கிறது, இேன் விளளவு உள்ளூர ்
டோழிலாளரக்ளின் ஊதிய ரீதியிலாக பாதிப்பு ஏற்படுவதுடன், 
தவளலயில்லா தீண்டாட்டமும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. 

பள்ளி, கல்லூரி மற்றும் பல்களலக்கழகம் முடிேே் மாணவரக்ள் ேகுதி 
வாய்ந்ே தவளலக்கு விண்ணப்பதில் சிரமே்ளே எதிரத்நாக்குகின்றனர.் 
தமலும், பகுதி தநரமாகதவா அல்லது குே்ேளக பணியிலான தவளலளய 
தேடிக்டகாள்ளும் அவலநிளலக்குே ்ேள்ளப்படுகின்றனர ்நமது மாணவரக்ள். 
பல மாணவரக்ள் நாசி டலமாக் விற்பளேதய அம்தனா தேசிய முன்னணி 
வலியுறுே்துகிறது. பல இளளஞரக்ள் இன்று வறுளம தகாட்டின் கீதழ ஊதியம் 
டபறுகின்றனர.் 1998 இல் பல்களலக்கழக மாணவரக்ள் டபற்ற அடிப்பளட 
ஊதியமான ரிம2000 டவள்ளியானது, இன்றும் டோடரக்ிறது. 

 



 

இளளய சமுோயேத்ின் இன்னல்களளயும், பிரசச்ளனகளளயும் நம்பிக்ளக 
கூட்டணி அரசாங்கம் ஆழமாக அறிந்து புரிந்துள்ளது. 

டோழிலாளரக்ளின் நலளன கருே்தில் டகான்டு அவரக்ளது பணியிடங்களின் 
டோழிலாளர ்நல டோழிற்சங்கங்கள் அளமக்க ஊக்குவிக்கும்.  
டோழிலாளரக்ளுக்கு டோழில் நல சங்கங்கள் அளமக்க உரிளமகள் 
வழங்கப்பட தவண்டுவதுடன், அவரக்ளின் ேனிப்பட்ட உரிளமகளுக்கு 
மதிப்பளிே்து காக்கப்பட தவண்டும். முேலாளிமாரக்ளுடன் நளடடபறும் 
ஆதலாசளன குழுவின் டசயல்பாடுகள் பாதுகாக்கப்பட்டு விரிவாக்கப்படும். 

உலக டோழிலாளர ்சங்கம் வளரயறுே்ே டோழிலாலர ்உரிளமகளின் வழி 
மதலசியா டோழிலாலரக்ளின் நலன்கள் பாதுகாக்கப்படும் நம்பிக்ளக 
கூட்டணி அரசாங்கே்தில். 

நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கே்தின் சாரப்ில் மதலசியாவில் இளளய 
சமுோயே்தின் தேளவளய பூரே்்தி டசய்யும் வளகயில் 1 மில்லியன் 
ேரம்னான தவளல வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படுவதுடன், மதலசியரக்ளள 
அதிகம் நடுேே்ர மக்கள் பட்டியலில் தசரக்்கும் முயற்சிகளில் இறங்கும். 
தமலும், (ஸ்டேம் – stem) எனப்படும் டோழில்நுட்பே ்துளறயில் கூடுேல் கவனம் 
மற்றும் நிதிகளும் வழங்கி நமது ேரே்ளே உலகளவில் டகாண்டு தசரக்்கும். 

உள்ளூர ்டோழிலாளரக்ளுக்கு முன்னுரிளம வழங்கும் வளகயில் 
திட்டங்களும் சட்டங்களும் வகுக்கப்படும், அதே சமயம் டோழிலாளரக்ளின் 
அடிப்பளட ஊதியமாக ரிம1500 டவள்ளியாக உயரே்்ேப்படும். படிப்படியாக 
டோடரந்்து அந்நியே ்டோழிலாளரக்ளின் ஆடக்ுளறப்பு டசய்யப்படுவதுடன், 
எங்களது அளமசச்ரின் சாரப்ில் அந்நியே ்டோழிலாளரக்ளள ஊக்குவிக்கும் 
எந்ே வளகயான ஆேரவு கடிேங்களும் வழங்காது எசச்ரிக்ளகயும் 
வழங்கப்படும். 

4.0 டோழில்நூட்ப புரட்சிக்கு ஏற்ப மதலசியரக்ளள ேயார ்டசய்வதுடன், 
தவளலயில்லா பட்டோரிகளுக்கு இலவசமாக டோழில்நூட்பே் துளற மற்றும் 
புதிய துளறகளில் பயிற்சிகள் வழங்கப்படும். 

மதலசியா ஏறேே்ாழ 150,000 அகதிகளின் இருப்பிடமாக இருக்கும் பட்சே்தில், 
அவரக்ளது நிளலகளள ஐநா அளவயுடன் இளணந்து அகதிகளின் ேகுதிக்கு 
உருமாற்றி, மதலசியாவில் பணிபுரிவேற்கு வாய்ப்புகளும் வழங்கப்படும். 
அவரக்ளது உரிளமகளும் சக மதலசிய டோழிலாளரக்ளின் அளதவாடு 
சமே்துவமாக நிளல நிறுேே்ப்படும். இேன் வழி நாட்டின் அந்நிய 
டோழிலாளரக்ளின் பங்களிப்ளப குளறப்பதுடன், அகதிகளின் 
நல்வாழ்விற்கும் வழிவகுக்கும் ேவறான குற்றவியல் சம்பவங்களும் நாட்டில் 
நளடடபறாமல். 

 

 



 

டபற்தறாரக்ளின் குழந்ளே காப்பாக சுளமளய குளறக்க அரசு மற்றும் 
ேனியார ்நிறுவனங்களில் 12 வயது வளரயிலான குழந்ளேகளள 
பாதுகாக்கும் காப்பகம் அளமக்கப்படும். ேனியார ்துளறயில் குழந்ளே 
காப்பகே்ளே அளமக்கும் நிறுவனங்களுக்கு ஊக்குவிப்பு டோளகயும் 
வழங்கப்படும்.  

சிறுடோழில் மற்றும் நிறுவனங்களில் பணியிட குழந்ளேகள் காப்பகம் 
அளமப்பேற்கும் முளறயாக ஒருங்கிளணக்க நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசு 
முயற்சிகளள வகுக்கும். 

 ாக்குறுதி 36: குடும்ப மபண்களுக்கு மெமநிதி மெமிப்பு திட்டத்கத 
அமல்படுத்துதல். 

ஒரு குடும்பே்தின் மிக முக்கிய அடிேே்ளமாக விளங்குவது குடும்ப டபண்கள். 
குடும்பே்ளே சீராக வழிநடே்தி டசல்பவரக்தள டபண்கள், எந்ே பிரதிபலனும் 
பாராமல் பிள்ளளகளள வளரே்்து நல்வழியில் வளரப்்பவரக்ள், குறிப்பாக 
முழுதநர குடும்ப டபண்கள். ஆயினும் இவரக்ளது தசளவக்கு எந்ே 
அங்கீகாரமும் கிளடக்கப் டபறுவதில்ளல. 

அம்தனா தேசிய முன்னணியின் ஆட்சியில் இவரக்ளுக்கு எந்ே உேவியும் 
கிளடக்கமால் புறக்கணிக்கப்படுகிறாரக்ள். அவரக்ளது உரிளமக்கு எந்ே 
திட்டமும் வகுக்கப்படவில்ளல. 

இவரக்ளது எதிரக்ாலம் மிகவும் துயரமானளவ. முதுளம காலேள்ே 
டநருங்கும் வயதில், கணவரும் இல்லாே நிளலயில், இவரக்ள் எந்ே 
வளகயான சமூக உேவியும் இல்லாமல் ேவிக்கின்றனர.் 

நம்பிக்ளக கூட்டணி இவரக்ளது துயரே்ளே உணரந்்து, அவரக்ளுக்கு உரிய 
உரிளமகளள வழங்கவும் வழி டசய்கிறது.  

முேன்ளம திட்டமாக இவரக்ளுக்கு உேவுவேற்கு தசமநிதி வாரிய திட்டே்ளே 
அமல்படுேத்ுகிறதுகிறது. இவரக்ளது கணவரக்ளின் தசமநிதியிலிருந்து 2% 
நிதி மளணவிமாரக்ளுக்கு தசரக்்கப்படுகிறது. குடும்பே்தில் அவரக்ளது 
தசளவளய அங்கீகரிே்து. நம்பிக்ளக கூட்டணியின் ஆட்சியிலிருந்து ரிம50 
டவள்ளி முழுதநர குடும்ப டபண்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.  

நீண்ட நாள் தசமிப்பாகவும் அவரக்ளது குறிப்பிட்ட வயதுக்கு ஏற்ற வளரயில் 
அப்பணே்ளே அவரக்ள் மீட்டுக் டகாள்ளலாம். தமலும், இேன் பயன்பாடு ரே்ே 
உறவில் உள்ளவரக்ள் வளர நீள்வதுடன், குடும்ப டபண்களின் இறுதி காலம் 
வளர பயன்டபறும் வளகயில் இே்திட்டே்ளே நம்பிக்ளக கூட்டணியின் 
ஆட்சியில் வழங்கப்படுவளே உறுதி டசய்யும். 

 

 

 



 

 ாக்குறுதி 37: மக்கள் நல் ாழ்வின் சுபீடெ்த்கத மதாடை்ந்து மபணி 
காத்தல். 

நாட்டின் நிஜமான நிறுவனரக்ள் வாக்களிக்கும் மக்கதள அரசாங்கம் 
மக்களின் வழி தேரந்்டேடுக்கப்படு வழிநடே்துனரக்தள என்பேளன 
நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசு நம்புகிறது. மக்களின் வரிப்பணேள்ே மக்களின் 
அடிப்பளட உரிளமகளின் தேளவகள், எதிரக்ால நலளன கருே்தில் டகாண்டு 
திட்டங்களள அளமே்திடல் தவண்டும். நிதி நிரவ்ாக திறளமயின்ளம 
அரசினால் மக்கதள நட்டே்ளே எதிரட்காள்ளும் இக்கட்டான நிளலக்கு ேள்ள 
தவண்டிய சூழ்நிளலக்கு உள்ளாகும். 

அம்தனா தேசிய முன்னணி ேளலளமயின் கீழ் நிதி நிரவ்ாகம் முளறயற்ற 
முளறயில் நிரவ்ாகம் டசய்யப்பட்டு  நாட்ளட அழிவுப்பாளேக்கு ஈட்டு 
டசன்றது. நம்பிக்ளக கூட்டணி ஆட்சியின் நிரவ்ாகே்தில் முந்ளேய 
அரசினால் உே்ேரவு வழங்கப்பட்ட நாட்டின் கடன்களள ஆராய்ந்து 
பட்டியளல மக்களிடே்தில் டவளிப்படுேத்ும். 

நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கே்தில் மக்களின் ஒய்வுதிய நிதிகளள 
அரசாங்கம் ேன்னிசள்சயாக பயன்படுேத்ும் டகாள்ளகக்கு எதிராக ஒரு 
சட்டம் இயற்றப்படும். மாறாக ஊழியர ்தசமநிதி, ஒய்வுதிய நிதி, ோபுங் ஜாஹி 
மற்றும் இராணுவ நலவாரிய நிதிகள் அளனேத்ும் பாதுகாக்கப்படும். 

நாட்டின் தேசிய அறக்கட்டளள நிதி குழுமே்தின் 1988 சட்டே்ளே மீண்டும் 
பரிசீலிே்து  சீரளமப்புகள் தமற்டகாள்ளப்பட்டு, ேளலசச்ிறந்ே நிரவ்ாகிகள் 
டகாண்டு நிரவ்ாகிக்கப்படும் நாட்டின் எதிரக்ால நிதி அறக்கட்டளளயாகவும் 
டசயல்படும். தமலும், டபட்தரானாஸ் நிறுவனே்தின் லாபே்தில் குறிப்பிட்ட 
விழுக்காடும், அல்லது குளறந்ேது ரிம10பில்லியன் டோளக ஒரு வருடே்திற்கு. 
அேனுடன் மற்றப்பிற அரசிற்கு டசாந்ேமான நிறுவனங்களின் லாபே்தின் 
டோளகயிளன தேசிய அறக்கட்டளள நிதியில் தசரக்்கப்படும். 

அம்தனா தேசிய முன்னணி அரசின் கீழ் விடுப்பட்டுள்ள சமூகங்களில் 
ஒன்றுோன் புறநகர ்பகுதிகளில் ஏழ்ளம நிளலயில் வாழும் ஒரு குறிப்பிட்ட 
சீன சமூகே்தினர.் அவரக்ளின் வாழ்விலும் நலனிலும் நம்பிக்ளக கூட்டணி 
அரசு நிசச்யமாக பாதுகாக்கும். 

மதலசியா நிலம் மற்றும் கலாசச்ார வரலாற்றில் சீனரக்ளின் 
புதுக்கிராமங்களும் மீன்பிடி கிராமங்களும் மிக முக்கிய 
நிலப்பரப்புகளாகும். நகரங்களள கடந்து ஒதுக்குப்புறமாக இக்கிராமங்கள் 
இருப்பதினால் மக்கள் டபரும்பாலும் டவளிதயறி புதிய குடியிறுப்புகளுக்கு 
இடம்டபயரந்்ேனர.் இன்ளறய நிலவரப்படி நாட்டில் 600 புதுக்கிராம 
குடியிருப்புகள் இருக்கின்றனர,் அேனில் 450 குடியிருப்புகள் அவசரக்கால 
பிரகடனே்தில் துவக்கப்பட்டளவகளாகும். 

 

 



 

கிராமப்புறங்களில் டசயல்படும் சிறுவியாபரிகளுக்கு குளறந்ே 
கட்டணே்தில் கடன்களள வழங்க வசதிகளள நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசில் 
ஏற்படுே்தி ேருதவாம். குறிப்பாக சரிே்திர மற்றும் கலாசச்ார 
நகரங்களளதயாட்டியுள்ள ஆரவ்முள்ள வியாபரிகளுக்கு இவ்வாய்ப்புகளள 
அதிகம் வழங்குதவாம். 

 ாக்குறுதி 38: தீபகை்ப பூை ்க்குடிகளின் உைிகமககள 
நிகலநாடட்ும ாம். 

தீபகற்ப மதலசியாவில் வாழும் பூரவ்க்குடிகளின் உரிளமகள் அம்தனா தேசிய 
முன்னணி அரசின் கீழ் டநடுங்காலமாக புறக்கணிக்கப்பட்டு வந்துள்ளன. 
ஆகதவ இம்மண்ணின் ளமந்ேரக்ளான அவரக்ளின் உரிளமகளள நம்பிக்ளக 
கூட்டணி அரசாங்கே்தின் கீழ் டோடரந்்து நிளலநாட்டுதவாம். 

பூரவ்க்குடிகளின் வாழ்வாோரே்ளே அவரக்தள மாற்றியளமேத்ுக் டகாள்ள 
முழு உரிளமயும் வழங்கப்படும், மாறாக பூரவ்க்குடிகளின் தமம்பாட்டு 
சமூகநல அளமப்பின் அதிகார வரம்பின் கீழ் இல்லாமல் சுேந்திரமாக 
முடிடவடுக்கும் உரிளம அவரக்ளுக்கு வழங்கப்படும். 

பூரவ்க்குடி சமூகநல தமம்பாட்டு துளறயின் ேளலளமப் டபாறுப்பிளன ஏற்க 
பூரவ்க்குடிகளின் மே்தியில் ஒருவளர தேரந்்டேடுக்க அே்துளறயில் 
மறுசீரளமப்புகள் தமற்டகாள்ளப்படும். 

நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசு பூரவ்க்குடி மக்களின் பாரம்பரிய நிலங்களின் 
மீோன உரிளமளய ேற்காே்து டகாள்ள சுஹாகம் 2013இல் வழங்கிய 
ஆய்வறிக்ளகயிளன நாடாளுமன்றே்தில் ோக்கல் டசய்து அந்நிலங்கள் 
டோடரப்ாக மறு ஆய்விளன தமற்டகாள்ளும். அம்தனா தேசிய முன்னணி 
காலே்தில் அவரக்ளது பாரம்பரிய நிலங்கள் டோடரப்ான உரிளமகள் மற்றும் 
சுஹாகாம் வழங்கிய ஆய்வறிக்ளகயிளனயும் புறந்ேள்ளியது. 

டபல்க்ரா மற்றும் ரிஸ்டா திட்டே்தின் வழி பூரவ்க்குடிகளுக்கு சிறந்ே 
டபாருளாோர திட்டே்தின் கீழ் உரிளமகளளப் டபற டோடரந்்து 
பாடுபடுதவாம். அவரக்ளின் உயரவ்ுக்கு ேளடக்கற்களாக இருக்கும் 
அளனே்து விதிகளுக்கும் மீண்டும் மறுசீரளமப்புக்கு உே்ேரவிடுதவாம். 

பூரவ்க்குடிகளின் பாரம்பரிய நிலங்களள அளடயாளம் காண்டு ேற்காக்க 
நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கே்தின் சாரப்ில் ஒரு சிறப்பு நிதி ஒதுக்கப்பட்டு, 
சிறப்பு கண்காணிப்புக்குழுளவ அமரே்த்ி அவரக்ளின் மூேளேயரக்ள் மற்றும் 
ஈடுகாட்டின் நிலங்களள பாதுகாக்கும். 

பூரவ்க்குடி மக்களின் வாழ்வாேரே்ளே உயரே்்ே 24 மணிதநர ேளடயில்லா 
ேண்ணீர,் மின்சார, டோளலேட்ோடரப்ு மற்றும் சாளல வசதிகள் 
படிப்படியாக உருமாற்றம் காணப்படும். 

 

 



 

பூரவ்க்குடி பிள்ளளகளின் கல்விே்ேரே்ளே உயரே்்ே எல்லா வளகயிலும் பிற 
மாணவரக்ளுக்கு ஈடாக கல்விே்ேரம் முேல் புறப்பாட நடவடிக்ளககள் முேல் 
விரிவாக்கம் டசய்யப்படு அமல்படுே்ேப்படும். 

அளனே்துலக மற்றும் உள்ளூர ்ரீதியிலான அளவில் பூரவ்க்குடிகளின் 
மக்களின் வாழ்வியல் கலாசச்ாரே்ளே பிரபலப்படுேே் சிறப்பு நிதி 
ஒதுக்கீடுகளும் வழங்கப்படும்.   

 ாக்குறுதி 39: ெமத்து மான மபாருளாதாை மை்றும் சுை்றுெச்ூழல் 
 ளைெ்ச்ி. 

இயற்ளக சுற்றுசச்ூழல் வளே்தின் நலளன கருோமல் தமம்பாட்டு திட்டங்கள் 
ேற்சமயம் நடந்து டகாண்டிருக்கிறது. தமம்பாட்டுக்கான நிலங்கள் இருந்தும் 
கடல் மீது தமம்பாட்டு திட்டங்கள் தமற்டகாள்ளப்படுகின்றன, கடல் வளமும் 
மாசுப்படுகின்றன இேன் விளளவு கடலில் உள்ள மீன் உற்பே்தி 
வளரச்ச்ிகளும் குன்றிப்தபாய் விடுகின்றன. அளவுக்கு மீறிய சுரங்க  

டோழிலால் மாசளடந்து காணப்படும் காற்று மற்றும் நீர ்வளம், காடுகளின் 
அழிப்பினால் நீரப்்பாசன வடிகாலும் காணமால் மளறந்து தபாக 
டபருவாரியாக டவள்ளம் சூழ ஆரம்பிேத்ுவிட்டன. பூரவ்க்குடிகளின் 
பாரம்பரிய நிலங்களின் மீது எழுப்படும் ஆளன கட்டுமானப்பணியில் 
இயற்ளக சூழலும், உயிரினங்களும் பாதிப்புக்குள்ளாகி காணப்படுகின்றன. 

மதலசியாவுக்தக உரிே்ே இயற்ளக டசல்வ வள அருடட்காளடளய அம்தனா 
தேசிய முன்னணி பாதுகாக்காமல், ேங்களது பினாமி நிறுவனங்களுக்கு 
ோளரவாரே்த்ு டகாடுேத்ு அழிக்கும் படலே்தில் இறங்கியுள்ளன. 

சுற்றுசச்ுழல் மற்றும் இயற்ளக வளங்களள தபணி காக்கும் 
அடிப்பளடயிலான உயரிய தநாக்கே்தில் நம்பிக்ளக கூட்டணியின் 
அரசாங்கே்தின் ஆடச்ி நளடடபறும் என்பது உறுதி. 

உலக சட்டே்திட்ட விதிப்படி நாட்டில் சுற்றுசச்ூழல் அளமப்பின் விதிமுளற 
முளற மறுசீரளமக்கப்டும். 

அளனே்து தமம்பாட்டு திட்டங்களும் இயற்ளக சுற்றுசச்ூழலின் விதிமுளறக்கு 
ஏற்ப அனுமதிகள் வழங்கப்படும். அனுமதியளிக்கப்பட்ட சரச்ள்சக்குரிய 
தமம்பாட்டு திட்டங்கள் மீண்டும் மறு ஆய்வுகள் டசய்யப்படும். 

நாட்டின் தேசிய காடுகளின் பாதுகாப்ளப உறுதி டசய்ய அளனேத்ு 
வளகயான மர அழிப்புக்கான ஒதுக்கீடு விதிமுளறளய கட்டாயம் நிறுேே் 
உே்ேரவிடப்படும். கடல் வாழ் உயிரினங்கள், வன உயிரக்ள் மற்றும் இயற்ளக 
சுற்றுசச்ூழல் விதிகளள மறுபடியும் முளறயாக மறுசீரளமக்கும். தமலும், 
சட்டவிதராேமாக கட்ளடயும் விலங்குகளளயும் தவட்ளடயாடுதவாருக்கு 
எதிராக கடும் நடவடிக்ளக எடுக்கப்படும் நம்பிக்ளக கூட்டணியின் 
ஆட்சியில். 

 



 

ஐ.நா. அளவ சட்டவிதிகளுக்குட்பட்ட நிளலயான இலக்ளக டகாண்ட 
தமம்பாட்டு திட்டங்களுக்கு நம்பிக்ளக கூட்டணி ஆேரவளிக்கும். 2020 –க்குள் 
கரியமில வாயு டவளிதயற்றே்ளே 40% குளறக்கும் டபருமுயற்சியில் ஒன்றாக 
நம்பிக்ளக கூட்டணியின் முேலாம் ஆண்டின் சாேளனயின் அளவுதகாலாக 
நிளலநிறுே்ேப்படும். 

உருமாற்று பசள்ச மற்றும் சக்தி அடிப்பளடயிலான டோழில்நூட்பே ்
திட்டே்திற்கு நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கம் முன்னுரிளம வழங்கும். 
இேத்ுளறயானது இன்று அதிதவகமாக வளரந்்து வருவதில் ஒன்றாகவும், 
அதிகமான தவளல வாய்ப்பிளனயும், உயரந்்ே லாபம் டகாண்டளவயாகவும் 
அளமயப்டபற்றுள்ளது. 2025-க்குள் இயற்ளக வளே்தின் வழியில் 
கிளடக்கப்டபறும் 2% எரிசக்தியிளன தமம்படுே்தி, வளப்படுேத்ி 20% 
உயரே்்ேப்படும். நிலக்கரியின் மூலம் டபறப்படும் எரிசக்தி முளற கரியமில 
வாயுவின் டவளிதயற்றே்திற்கு அதிகம் பங்களிப்பதினால், இேன் பயன்பாடு 
படிப்படியாக குளறக்கப்படும். 

மறுசூழரச்ச்ி முளறயிலான இயற்ளக வளம் சாரந்்ே தமம்பாட்டு திட்டங்களள 
நாட்டின் முேலீடட்ு டகாள்ளகயில் அமலாக்கம் காணப்படும். 

நவீன புரட்சி காலக்கட்டே்திற்கு ஏற்ப இயற்ளக வள சுற்றுசச்ூழளல 
பாதுகாக்கும் மிகப்டபரிய டபாறுப்பிளன நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசு 
உணரந்்து டசயல்படும். தமலும், பிற நாடுகளின் குப்ளபகள் டகாட்டும் 
இடமாக இனி மதலசியாவில் எந்ே ஒரு நிறுவனே்திற்கு அனுமதியளிக்க 
விடமாட்தடாம்.   

நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கே்தில் இயற்ளக, சுற்றுசச்ூழல் காலநிளல 
ேழுவல் மற்றும் ேணிப்பு உயற்குழு ஒருங்கிளணப்பு மன்றே்ளே நிறுவி, 
காலநிளல ேட்ப தவட்பே்தின் மாற்றே்ளே கட்டுப்படுே்ே மே்திய அரசாங்கம், 
மாநில அரசாங்கம், உள்ளூராட்சியுடன் கூட்டாக இளணந்து இயற்ளக 
தபரிடர ்வரும் முன் காக்கும் முயற்சியில் டசயல்படும். கடற்களர மற்றும் 
நதிகளின் அருகில் அளமந்திருக்கும் குடியிருப்புகளில் டவள்ளம் ஏற்படும் 
சாே்தியங்களள ேவிரக்்க முடியாே ஒன்றாக இன்று அளமந்துவிட்டன. 
இேளன முழுளமயான நிவரே்்திகளள காண உலக சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 
அளமப்புகளுடன் இளணந்து காக்கும் முயற்சிகளில் நம்பிக்ளக கூட்டணி 
அரசு உறுதியளிக்கிறது. மக்களும் எல்லா வளகயான கால சூழலுக்கு ஏற்ப 
ேயாரப்டுே்தும். 

அணுவுளல அளமக்கும் அம்தனா தேசிய முன்னணியின் திட்டே்ளே 
நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசு நிறுேத்ும். 

பல்லுயிர ்வழி டபறப்படும் வருவாய் முேலீட்டின் திட்டம் நாட்டின் முேன்ளம 
வருவாய் திட்டங்களில் ஒன்றாக நிளலநிறுே்ேபடும். தமலும், நமது நாட்டின் 
ஏளனய இரண்டு தேசிய காடுகளளயும், உலகசச்ுற்றுசச்ூழல் அளமப்பின் 
நிறுவனமான யுடனஸ்தகா உலக பாரம்பரிய பகுதிகளாக அங்கீகரிக்க 
முயற்சிகளள தமற்டகாள்ளும். 



 

படிநிகல 4: 1963  ாக்குறுதியின் அடிப்பகடயில் ெபா மை்றும் ெை ா 
மாநில உைிகமககள மீடம்டடுத்தல். 

1963 மதலசியா ஒப்பந்ேே்தின் வழி சபா மற்றும் சரவா மாநில மக்களின் 
உரிளமகளள நிளலநாட்டாமல் புறக்கணிேத்ு வருகிறது அம்தனா தேசிய 
முன்னணி. ஒவ்டவாரு டபாதுே்தேரே்ல்களிலும் டபாய்யான வாக்குறுதிகளள 
வழங்கி அம்மக்களள ஏமாற்றி வருகிறது. அம்மாநிலங்களின் வளங்களள 
டோடரந்்து ஒரு பிரிவினர ்திளசதிருப்புகின்றனர ்புே்ராடஜயாளவ தநாக்கி. 

1963 ஒப்பந்ே விதிகளுக்கு கட்டுப்பட்டு பின்பற்றி ஒன்றுப்பட்ட மதலசியா 
உருவாவேற்கான விதிகளள நம்பிக்ளக கூட்டணி டோடரந்்து பின்பற்றும். 

ஒப்பந்ே விதிகளின் மாண்ளபயும் அேளன தோற்றுவிே்ே ேளலவரக்ளின் 
சே்தியே்ளேயும் நம்பிக்ளக கூட்டணி டோடரந்்து நிளலநாட்டும். 

நம்பிக்ளக கூட்டணியின் வாக்குறுதிகளாக அறிவிக்கின்தறாம். 

 ாக்குறுதி 40: 1963 மமலசிைா ஒப்பந்தத்கத அமல்படுத்த அைெ  
ஆகணைம் அகமக்கப்படும். 

மதலசியா ஒப்பந்ே சாசனப்படி சபா மற்றும் சரவா ஆகிய இரு 
மாநிலங்களின் டசல்வ வளங்களள சூளறயாடியது அம்தனா தேசிய 
முன்னணி. சபா, சரவா மக்களின் உரிளமகள் டோடரந்்து நசுக்கப்பட்டு 
ேங்கள் டசாந்ே உரிளமகளள கூட டபற முடியாே அறியாளமயில் வாழும் 
அவல நிளலக்குே் ேள்ளப்பட்டுள்ளனர.் 

1963 மதலசியா ஒப்பந்ேே்ளே மறு ஆய்வுக்குட்படுேத்ும் அரச  ஆளணயம் 
அளமேத்ு முேல் 100 நாட்களில் நம்பிக்ளக கூட்டணியின் ஆட்சியில் 
அமல்படுே்ேப்படும். 

அரச  ஆளணயே்தின் உயரம்ட்ட குழுவில் சபா மற்றும் சரவா மாநிலே்ளே 
தசரந்்ே அறிஞர ்டபருமக்கள் இருப்பளே உறுதி டசய்தவாம். விளரந்து 
அமல்படுே்ேவும், அரசாங்கே்திற்கு துள்ளியமாக ஆய்வுகளள சமரப்்பிக்கவும் 
இக்குழுவுக்கு ஆளண பிறப்பிக்கப்படும். 

ஒப்பந்தத்தில் முக்கிைமானதாக இடம்மபறும் ொெனங்கள் –  

• இன்கைை ெட்டவிதிகளுக்கு ஏை்ப 1963 மமலசிைா ஒப்பந்தத்கத 
ஆை்வு மெை்தல். 

• நாட்டின் கல்வி முகையில் மமலசிைா ஒப்பந்தத்கத விைி ாக்குதல், 
மமலசிைைக்ளிகடமை புைிந்துணைவ்ு ஏை்பட. 

• மத்திை கூட்டாட்சி தத்து த்கத அமல்படுத்துதல். 

• மண்ணின் இைை்கக  ளங்களின் மெல் ங்ககள மறு 
ஆை்வுக்குடப்டுத்தல் அம்மாநிலங்களின் உைிகமகளுக்கு ஏை்ப. 

• மாநில நிை ்ாக உைிகமககள  ழங்குதல். 



 

• ெபா, ெை ா மாநிலங்களின் உைிகமக்மகை்ப நிதி ஒதுக்கீடு. 

 ாக்குறுதி 41: ெபா, ெை ா மாநிலங்களின் மபாருளாதாை  ளைெ்ச்ிகை 
உறுதி மெை்தல்.  

சபா, சரவா மாநிலங்கள் இயற்ளகயாகதவ எரிடபாருள், எரிவாயு, இயற்ளக 
வளங்களள டகாண்ட மாநிலங்களாகும். ஆயினும் இவ்விரு மாநிலங்களும் 
டோடந்து ஏழ்ளம மாநிலங்களாகதவ அம்தனா தேசிய முன்னணி ஆட்சியின் 
கீழ் திகழ்ந்து வருகின்றன. 

டபட்தரால் ஊக்கேட்ோளக 20% வழங்கதவா அல்லது அேற்கு நிகரான 
டோளகளய சபா மற்றும் சரவா மாநிலே்திற்கு வழங்க நம்பிக்ளக கூட்டணி 
அரசு முன் வருவதுடன், இேன் வழி சிறந்ே உள்கட்டளமப்பிற்கான 
வளரச்ச்ிளய அம்மாநிலங்கள் டபறுவேற்கு வழிவகுக்கும். 

நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கே்தில் ேனிமனிே குே்ேளககள் 
ஒழிக்கப்படுவதுடன், சிறந்ே நிரவ்ாகே்தின் முளறயின் கீழ் 
அம்மாநிலங்களின் உள்கட்டளமப்பின் வளரச்ச்ிக்கு வழிவகுப்தபாம். 

• சிைந்த தண்ணைீ ்மை்றும் மின் இகணப்பு  ெதிககள 
நகை்புைங்களுக்கு  ழங்கும ாம். 

• ொகல மை்றும் மநடுஞ்ொகலகள் பட்டணங்கள் மை்றும் 
கிைாமங்ககள எளிதாக இகணக்க விைி ாக்கம் காணப்படும். 

• டிைன்ஸ் மபாைன்ிமைா ையில் மெக  திட்டத்கத மறு ஆை்வு 
மெை் துடன், மபாது மை்றும் தனிைாை ்நிறு னங்களின் மபாருளாதாை 
முைை்சியில் மமை்மகாள் துடன், அதன் கட்டுமான பணிககள உள்நாடட்ு 
குத்தககைாளைக்ளுக்கு  ழங்க முன்னுைிகம  ழங்கும ாம். 

• ெபா, ெை ா மக்களின்  ாழ் ாதாைத்கத உைைத்்த சிைப்பு மநைடி 
உதவித்திட்டங்கள் அமலாக்கம் காணப்படும். 

• அதிகமான பள்ளிகள் மை்றும் மருத்து ம மெக  கமைங்ககள 
உரு ாக்குதல் 

1974 டபட்தராலிய சட்டவிதிளய மறு ஆய்வு டசய்வதுடன், குறிப்பாக 
ேனிமனிே லாப தநாக்கங்களள முற்றிலும் அகற்றுேல். தமலும், இேன்வழி 
சபா, சரவா ஆகிய இரு மாநிலங்களும் டசாந்ே நிறுவனங்களள நிறுவி 
நிரவ்ாகிக்கும் டபாறுப்ளப வழங்குேல். 

தநாரத்வ, அடமரிக்கா ஆகிய நாடுகள் நிரவ்ாகிக்கும் வழி முளறயின் கீழ் சபா 
மற்றும் சரவா டபட்தராலிய நிரவ்ாகங்களள நிரவ்ாகிக்க முழு சுேந்திரம் 
வழங்கப்படுவதுடன், தேசிய அறக்கட்டளள நிதி வாரியே்ளே தபான்று 
அம்மாநிலங்களில் துவக்கப்படும். 

 



 

 ாக்குறுதி 42: ெபா,ெை ா மாநில மக்களுக்கு ஊதிை உைைவ்ுடன் கூடிை 
ம கல  ாை்ப்கப ஏை்படுத்தி மகாடுத்தல். 

சமே்துவம் இல்லாே வளரச்ச்ியினால் சபா,சரவா மாநிலங்கள் மிகவும் 
பின்ேங்கிய நிளலக்கு ேள்ளப்பட்டுள்ளன. நியாயமான அடிப்பளட ஊதியம் 
இல்லாே வாய்ப்புகதள காணப்படுகின்றன. நாட்டின் மிகவும் குளறந்ே 31% 
ஊதியம் டபறும் மாநிலமாக சபா மாநிலம் திகழ்கிறது. சரவா 21% குளறந்ே 
ஊதியம் டபறும் மாநிலே்தில் 3வது இடே்தில் இருக்கிறது. இது அநீதியான ஒரு 
டசயலாகும். 

1965 ஆம் ஆண்டு முேல் ஒவ்டவாரு டபாதுே்தேரே்ல் காலங்களிலும் சபா, 
சரவா ஆகிய மக்களுக்கு பான் தபாரன்ிதயா டநடுங்சாளல அளமக்கும் 
வாக்குறுதிளய மட்டுதம தேசிய முன்னணி வழங்கி வருகிறது. டோடரந்்து 40 
ஆண்டுகளாக டகாடுே்ே வாக்குறுதிளய நிளறதவற்ற ேவறி வருகிறது தேசிய 
முன்னணி. மாறாக அம்தனாவின் சில குே்ேளகயாளரக்ள் குே்ேளககளள 
நிளறதவற்றாமதல டகாள்ளள லாபம் ஈட்டி வருகிறாரக்ள். 

நம்பிக்ளக கூட்டணி ஆட்சியில் சபா,சரவா மக்களின் கனளவ 
நிளறதவற்றுதவாம். அவ்வளகயில் இவ்விரு மாநிலங்களளயும் இளணக்கும் 
டநடுங்சாளல அளமே்து டகாடுே்ேல். தமலும், ஒவ்டவாரு ஆண்டு வரவு 
டசலவு பட்டஜட் ோக்கலில் 30% டநடுஞ்சாளல அளமக்கும் திட்டே்திற்கு 
ஒதுக்கி நிளறதவற்றுதவாம்.  

டமகா டநடுஞ்சாளல திட்டே்தின் வழி வரும் குே்ேளககள் சபா,சரவா 
மக்களுக்தக முன்னுரிளம வழங்கப்படுவதுடன், முளறயான ஊதியேத்ுடன் 
பணியில் அமரே்ே்படுவாரக்ள். இேன் வழி 2000 சபா,சரவா இளளஞரக்ளுக்கு 
தவளல வாய்ப்புகளள ஏற்படுே்தி டகாடுக்க முடியும் என்பது உறுதி. 

சபா,சரவா இளளஞரக்ளின் திறளமளய அம்தனா தேசிய முன்னணி 
அங்கீகரிக்க மறுக்கிறது என்பதே மறுக்கப்பட முடியாே உண்ளம. 
அவ்வளகயில் நம்பிக்ளக கூட்டணி ஆட்சியில் தேசியம் முேல் மாநிலங்கள் 
வளர மிக முக்கிய உயர ்டபாறுப்புகளுக்கு திறளம வாய்ந்ே சபா,சரவாவின் 
இளளய சமுோயேத்ிற்கு முழுளமயான வாய்ப்புகள் வழங்கப்படுவது உறுதி. 

நவீன டோழில்நுட்பம் மற்றும் டோழில்முளனதவார ்துளறக்கான புதிய 
துளறகள் சபா,சரவா மாநிலே்தில் துவங்கப்படும் நம்பிக்ளக கூட்டணி 
ஆட்சியில். 

களல,பண்பாடு,வரலாறுடன் இளணந்து சபா,சரவா மாநிலங்களின் 
சுற்றுலாே்துளற தமம்படுே்ேப்படும் நம்பிக்ளக கூட்டணி ஆட்சியில். 

 

 

 



 

 ாக்குறுதி 43: ெபா,ெை ா மாநிலங்ககள நல்லிணக்கம் திகழும் 
ெமுதாைமாக உரு ாக்கம் காணப்படும்.  

காலம் காலமாக சபா,சரவா மக்களள ேங்களின் சுயநலனிற்காக மேம் 
மற்றும் இனரீதியாக பிரிே்து ஆளும் சூழ்சச்ிளய அரங்தகற்றி வந்ே அம்தனா 
தேசிய முன்னணி இேன் வழி ேங்களது ஆட்சியிளனயும் இம்மாநிலங்களில் 
ேக்க ளவே்து டகாண்டது. ஆயினும் எந்ே சூழ்சச்ிக்கும் பலியாகாமல் 
சபா,சரவா மக்கள் ஒற்றுளமயாகதவ வாழ்ந்து வருகின்றனர ்எந்ே 
பிரிவிளனயுமின்றி. நாட்டின் அரசியலளமப்பு சட்டம் மற்றும் அதிகாரப்பூரவ் 
இஸ்லாமிய மேே்ளே மதிே்து உணரந்்து சபா,சரவா மக்கள் நல்லிணக்கே்ளே 
வளரே்்து வருகின்றனர.் 

நம்பிக்ளக கூட்டணி சபா,சரவா மக்களின் பல்வளக மே இன உணரள்வ 
மதிே்து தபணி காக்கும். தமலும், சபா, சரவா மக்களின் வாழ்வியல் 
பண்பாட்டு கலாசச்ாரே்ளே தீபகற்ப மதலசியரக்ளும் புரிந்து டகாள்வேற்கு 
மாற்று மாணவரக்ள் நடவடிக்ளககளுக்கு முன்னுரிளம வழங்கும்.  

 ாக்குறுதி 44: கல்வி மை்றும் சுகாதாைத்கத சீைத்ிருத்தம் மெை்தல். 

சிறந்ே கல்வி மற்றும் சுகாோரே்ளே அம்மக்களுக்கு கால்நூற்றாண்டாய் 
வழங்கிட அம்தனா தேசிய முன்னணி தோல்வி கண்டுள்ளது. இே்ேளன 
காலமும் அங்தக பணிப்புரிய அனுபவம் இல்லாே ஆசிரியரக்ளளயும், 
மருேத்ுவரக்ரக்ளளயும் அனுப்பியது அரசு. இேன் வழி சிறந்ே கல்வி முளற 
அல்லது சுகாோரேள்ே டபறும் முயற்சி அம்மக்களுக்கு தோல்வியில் 
முடிந்ேது. 

சபா,சரவாளவ தசரந்்ே ஆசிரியரக்ள் மற்றும் மருே்துவரக்ளள சிறப்புே ்
தேரச்ச்ிப் டபற நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசு உறுதி டசய்யும். தவறுடமன 
பயிற்சிகள் அளிக்கும் முகாம்களாக அல்லது தமாசமான நடவடிக்ளககள் 
டகாண்ட அரசு அதிகாரிகளள சீரத்ிருேே் மாற்றம் காணும் இடமாக 
சபா,சரவாளவ கருோமல், தேளவ ஏற்படும் பட்சே்தில் பணி மாற்றங்கள் 
ஏற்படுேே் வழி வளககளள ஆராய்தவாம். 

மருேத்ுவம் மற்றும் சுகாோரம் சாரந்்ேளவகளில் சுயமாக முடிடவடுக்கும் 
உரிளமளய வழங்குதவாம். கல்விளய டபாறுேே் வளர டபற்தறாரக்ளின் முழு 
உரிளமக்கு நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசு துளண நிற்கும். அவ்வளகயில் 
ோய்டமாழி வழிக்கல்வியில் அல்லது ஆங்கில வழிக்கல்வியில் தபாேளன 
முளறளய அவரக்ளின் விருப்பே்திற்தகற்ப சுேந்திரம் வழங்கப்படும். 
நாட்டின் தேசிய கல்வி வளரயளறயின் வழி புறப்பாட நடவடிக்ளககள் 
அம்மாநிலங்களுக்கு வகுக்கப்படும்.  

சுகாோரே ்திட்டே்தின் கீழ் டபாது மருேத்ுவமளனகளின் தசளவ ேரங்களள 
உயரே்த்ுவதுடன், அளனவருக்கும் சிறந்ே மருே்துவம் குறிப்பாக குளறந்ே 
கட்டணே்தில் டபறுவேற்கு உடனடி நடவடிக்ளககள் தமற்டகாள்ளப்படும். 
தமலும், மருேத்ுவமளனகளில் அதிநவீன சிகிசள்ச இயந்திரங்களின் வழி  



 

இருேயம் மற்றும் புற்றுதநாய்க்கான சிகிசள்சக்கு இருப்பளே உறுதி 
டசய்தவாம். 

அரசு சாரந்்து துளண நிறுவனங்களின் நன்டகாளடயின் வழி கல்வி மற்றும் 
சுகாோரே்திற்கு உேவிட முயற்சிகளள தமற்டகாள்தவாம். தமலும், டபடுலீ 
சிஹாட் என்கிற சிலாங்கூர ்மாநில அரசின் சுகாோர உேவிேத்ிட்டே்ளே 
சபா,சரவாக்கிலும் ஆராய்ந்து தமற்டகாள்வேற்கு முயற்சிகளள 
தமற்டகாள்தவாம்.  

 ாக்குறுதி 45: கிைாமம் மை்றும் நகை்புை மக்களின்  ாழ் ாதாைத்கத 
உைைத்்த நட டிக்ககககள மமை்மகாள்ம ாம். 

எண்ணற்ற சபா, சரவா மக்கள் இன்னும் ஏழ்ளமயான நிளலயில் 
கிராமப்புறங்களில் வறுளமக்தகாட்டின் கீழ் வாழ்ந்து டகாண்டிருக்கின்றனர.் 
இேன் விளளவு அறியாளமயில் வாழும் அம்மக்கள் ேங்களது பிறப்ளபக்கூட 
அதிகாரப்பூரவ்மாக பதிவிட இயலாே நிளலக்கு ேள்ளப்பட்டு, நிளறய 
குழந்ளேகள் நாடற்றவரக்ளாக இருந்து வருகின்றனர.் 

இந்ே சிக்களல நிவரே்்தி டசய்ய நம்பிக்ளக கூட்டணியின் ஆட்சியில் பிறப்பு 
பே்திர எடுக்கும் நளடமுளற எளிளமப்படுே்ேப்படுவதுடன், பிறப்பு 
சன்றிேழில் சிக்களல எதிரத்நாக்கியிருக்கும் பிரசச்ளனகளள துள்ளியமாக 
களளந்து பூரே்்தி டசய்யப்படும் என்பளே உறுதியளிக்கிதறாம். 

இயற்ளக வழி எரிவாயு, சூரியசக்தி தபான்ற வளககளில் மின்சாரே்ளே 
வசதிகளள கிராமப்புற மக்களுக்கு வழங்கிட வழி வளக டசய்தவாம். 

 ாக்குறுதி 46: ெபா மாநிலத்தின் பாதுகாப்கப உறுதிப்படுத்துதல் 
மை்றும் இகைைாண்கமகை மீடம்டடுத்தல். 

சபா மாநிலே்தின் எல்ளலதயார பாதுகாப்பு அம்தனா தேசிய முன்னணி 
ஆட்சியில் பல காலமாக மருட்டலுக்கு உள்ளாகியிருப்பது என்பது 
உண்ளமதய. கடந்ே காலங்களின் அளவுக்கு மீறிய வழங்கப்பட்ட 
அந்நியருக்கான அளடயாள அட்ளடயின் பின் விளளவு இன்று, அம்மக்களின் 
அன்றாட வாழ்க்ளக நிளல பல அசச்ுறுேே்லுக்குள்ளாகி வாழ்வாோரே்ளே 
இழந்து சிரமே்ளே எதிரத்நாக்கி வருகின்றனர.் 

சபா மாநிலே்தின் சட்டவிதராே அந்நிய ஆவண விவகாரே்தில் நம்பிக்ளக 
கூட்டணி ஆட்சியில் மறு நீதி விசாரளண தகாருவதுடன், வாக்காளர ்
பட்டியளலயும் தூய்ளமப்படுே்தும் திட்டே்ளேயும் மே்திய அரசு மற்றும் 
மாநில அரசுடன் இளணந்து நடவடிக்ளகளய தமற்டகாள்ளும். இேற்கு 
ேளலளம வகிப்பேற்கு சபா மாநிலே்தில் ேளலசிறந்ே பண்பாளர ்மண்ணின் 
ளமந்ேன் ஒருவர ்நியமிக்கப்படுவார.் எல்ளலதயார பாதுகாப்பின் வளளயம் 
டமன்தமலும் வலுப்படுே்ேப்படும். 

 

 



 

 ாக்குறுதி 47: பை லாக்கப்பட்ட ெபா, ெை ாக் ஆட்சி அதிகாைம். 

நம்பிக்ளக கூட்டணி ஆட்சியில் நிதி நிரவ்ாக முளற அளமப்ளப 
விரிவுப்படுேத்ுவதுடன், 50% சபா, சரவாக்கின் வரி டகாள்முேளல 
அம்மாநிலங்களின் பயன்பாட்டிற்க்தக ஒதுக்கீடப்படும். 

வரே்்ேகம் மற்றும் வணிகம் டோடரப்ான உரிளமகளள மதலசியாவின் 
திறந்ே டபாருளாோர டகாள்ளகயின் வழி சபா, சரவா மாநிலே்திற்கு 
முழுளமயாக வழங்கப்படும் நம்பிக்ளக கூட்டணியின் ஆட்சியில். அந்நிய 
டோழிலாளர ்ேருவிப்பதிலும் அம்மாநிலங்களின் தேளவக்தகற்ப 
ஒதுக்கீடப்படும். 

அம்மாநிலங்களின் டபாருளாோர வளரச்ச்ிக்கு ேளடயாக அளனேத்ு 
வளகயான விதிகளளயும் நீக்கும் அதிகாரம் அம்மாநில அரசுகளுக்கு 
வழங்கப்படும். 

மிக முக்கிய நீர ்வளம் மற்றும் எரிசக்தி சாரந்்ே அரசின் துளண 
நிறுவனங்களள நிரவ்ாகிக்கும் டபாறுப்ளப அம்மாநிலங்களுக்கு 
முன்னுரிளமகள் வழங்கப்படும். 

சபா, சரவாக்கின் நீதிமன்றங்களின் டசயற்பாடுகள் மிகவும் 
நுணுக்கமானளவகள். அம்மக்களின் வாழ்வியளல முன்னிறுே்தி அேற்தகற்ப 
நீதிமன்றங்களில் மறுசீரளமப்புகள் தமற்டகாள்ளப்படும். 

பூரவ்ீக மண் சாரந்்ே உரிளம தகாரல்களுக்கு ஒரு சிறப்பு நடுவர ்மன்றே்தின் 
முன்னிளலயில் பூரவ்ீக நிலங்கள் குறிேே் ஒதுக்கீடுகளும் சரச்ள்சகளுக்கும் 
முற்றுப்புள்ளி ளவக்கப்பட்டு நிரந்திர தீரவ்ு வழங்கப்படும். 

 ாக்குறுதி 48: பூைவ்ீக நிலங்ககள  ழங்கு துடன் பாதுகாப்மபாம். 

சபா, சரவாக் மக்களின் பூரவ்ீக நிலங்களள பாதுகாக்க ேவறிவிட்டது 
அம்தனா தேசிய முன்னணி அரசு. தமலும், அவரக்ளது நிலங்களள மிக 
குளறந்ே விளலயில் விற்றதுடன், சந்ளேக்கு குளறவான விளலயில் 
குே்ேளகக்கும் வழங்கி வந்துள்ளது. 

தேசிய விசாரளண அறிக்ளக / சுஹாகாம் மனிே உரிளம வழங்கியிருக்கும் 
அறிக்ளகயிளன வழிடமாழிந்து பூரவ்ீக நிலங்கள் டோடரப்ான உரிளமகளள 
மறுசீரளமப்தபாம். 

முளறயற்ற முளறயில் அபகரிக்கப்பட்ட பூரவ்க்குடி மக்களின் நிலங்களுக்கு 
மாற்றாக நம்பிக்ளக கூட்டணி ஆட்சியில் முளறயான இழப்பீடுகள் 
வழங்கப்படும். 

பூரவ்ீக நிலங்களள முளறயாக அளடயாளங் காண்டு ஒதுக்க நில 
அலுவலகே்திற்கு நிதி ஒதுக்கீடுகளளயும், ேகுதி வாய்ந்ேவரக்ளளயும் 
நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசு நியமிக்கும். 

 



 

பூரவ்ீக நிலங்கள் டோடரப்ான நீதிமன்ற வழக்குகளும், சரச்ள்சகளுக்கும் 
முளறயாக நடுவர ்மன்ற தீரப்்பாயே்தின் வழி தீரவ்ுக் காணப்படும். 

பூரவ்க்குடி மக்களின் நிலங்கள் மீது எழுப்பப்படும் வளரச்ச்ிே ்திட்டங்கள் 
முளறயாக எந்ே இயற்ளக வள அழிப்பிற்கும் வழிவகுக்காே திட்டங்களளயும், 
அவரக்ளின் பண்பாடுடன் சாரந்்ே வளரச்ச்ிே ்திட்டங்களுக்கு நம்பிக்ளக 
கூட்டணி ஆட்சியில் முன்னுரிளம வழங்குதவாம். 

 ாக்குறுதி 49: அைொங்க பள்ளிககள மக்களின் மதை ்ாக 
உருமாை்றும ாம். 

உயரே்ர கல்வியானது சமுோயே்ளே எந்ேடவாரு பாகுபாடின்றி சமமாக 
முன்தனாக்கி உயரே்த்ுவேற்கு ஒரு தூண்டுதகாளாக விளங்குகின்றது. ேரம் 
வாய்ந்ே பள்ளிகள், தேசிய பள்ளிகள், சமய பள்ளிகள், ோய்டமாழி பள்ளிகள் 
இருக்ளகயில் நமது பிள்ளளகளுக்கு நிசச்யம் ஒரு ேரமிக்க கல்விளய வழங்கி 
வாழ்க்ளகயில் டவற்றி டபற ளவக்க முடியும். 

 ஒரு ேரமிக்க கல்விளய வழங்குவது அரசாங்கே்தின் முக்கிய கடளமயாகும் 
என்று பக்காோன் ஹராப்பான் கட்சியானது கருதுகிறது. ஆகதவ, ஆசிரியர ்
துளறளயயும் கல்விளயயும் ஒரு முக்கிய டோழிழாகக் கருேப்படுவதோடு 
தேளவயான ஆேரளவயும் வழங்க தவண்டும்.  

பக்காே்ோன் ஹராப்பான் கட்சியானது குறிப்பாக B40 மற்றும் M40 மக்களுக்கு 
அதிக கவனம் டசலுே்ே தவண்டும் என்று கூறுகின்றது. தமலும், உயரக்்கல்விக் 
கூடங்களுக்குே ்தேரந்்டேடுக்கப்படும் மாணவரக்ள் குறிப்பாகக் குளறந்ே 
வருவாய் ஈட்டும் சமுோயே்திற்கும் நகரப்புறே்தில் வாழ்பவரக்ளுக்கும் அதிக 
முன்னுரிளம வழங்கப்படும். 

 அதுமட்டுமின்றி, பள்ளி தபாக்குவரே்துச ்தசளவளயயும் கிராமம் புற 
சாளலகளளயும் சீரட்சய்வதோடு பள்ளி தபருந்துகளின் பாதுகாப்ளபயும் 
தமம்படுே்துகிறது.  

கூட்டுறவு திட்டங்களின் வழி ேனியார ்மற்றும் அரசாங்க துளறகளானது 
ேனது தசளவளயக் குறிப்பாக பள்ளிகளளச ்சீரட்சய்வது தபான்ற 
திட்டங்களில் ஈடுபடுவேற்குப் டபாருேே்மான ஊக்கேட்ோளக 
வழங்கப்படும். 

ேற்டபாழுது முளறயின்றி டசயல்பட்டு வரும் சில பள்ளிகளின் நிளலளய 
நிசச்யம் சீரப்டுே்துதவாம். ேற்டபாழுது பள்ளிகளுக்கு அதிக ஒதுக்கீடு 
தேளவப்படுவோல் பல்தவறு நிதிகளிலிருந்து கூடுேல் நிதி தசகரிப்பட 
தநரிடுகிறது. 

இது அமானா பள்ளி பற்றிய கருே்திளனப் புரிேலுக்கு முரணாக உள்ளது, 
எனதவ டசலவுகளளக் குளறக்குதம ேவிர உயரே்ே்ாது. 

பக்காே்ோன் ஹராப்பானால் ேற்தபாதுள்ள அமானா பள்ளியின் நிதிகளளச ்
சரிடசய்யும், இேனால் கல்வி நிதியின் டசலவினம் முழுவதுமாக ேனியார ் 



 

துளறயால் நளடமுளறப்படுேே்வும் டசலளவக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் டகாண்டு 
வர முடியும். மிக உயரந்்ே டசலவினங்களள உயரே்ே்ாமல் ேரமான ேரே்ளே 
உயரே்்ேக்கூடிய ஆப்தரட்டரக்ள் தேசிய பள்ளிகளின் ேரம், சமய பள்ளிகளின் 
ேரம், ோய்டமாழி பள்ளிகளின் ேரம் குறிப்பாக நகரப்புறம் மற்றும் உடல் 
குளறவு பள்ளி (pendidikan khas) ேரே்ளே தமம்படுே்ே உேவுவாரக்ள்.   

பக்காே்ோன் ஹராப்பான் கட்சியானது அரசுக்கு டசாந்ேமான நிறுவனங்கள் 
குறிப்பாக B40 மற்றும் M40 மக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கல்வி உேவி 
டோளககளின் எண்ணிக்ளகளய அதிகரிக்கச ்டசய்யும். இந்ே உபகாரச ்
சம்பளமானது ஆசிரியரக்ள் டோடரந்்து கல்வி கற்பேற்கும் பல பயிற்சிகளள 
தமற்டகாள்வேற்கும் வழங்கப்படும்.  

ஆசிரியரக்ளின் சுளமளயக் குளறக்க இரண்டு வழிமுளறகள் உள்ளன. 
முேலாவோக, ஆசிரியரக்ளுக்கு உேவி டசய்வேற்கும் சில நிரவ்ாக 
தவளலகளளச ்டசய்வேற்கு ஒரு உேவியாளளர நியமிக்கப்படும். 
இரண்டாவோக, பள்ளிகளின் ேகவல் டோழில்நுட்பே்திறன்களளச ்
சீரட்சய்யப்படும்.  

பக்காே்ோன் ஹராப்பான் கட்சியானது தேசிய கல்வி ஆதலாசளனக் 
கவுன்சில் நிதியுேவி மற்றும் அவரக்ளின் கடளமகளள 
நிளறதவற்றுவேற்காகக் குறிப்பாக நமது நாட்டு தேசிய கல்விக் 
டகாள்ளகளய அடிப்பளடயாகக் டகாண்டு கல்வி முளறளய 
தமம்படுே்துவேற்காகப் தபாதுமான நிதி மற்றும் அதிகாரே்ளேயும் 
வழங்கப்படும். தமலும், முேன்ளம மற்றும் தமல்நிளல பாடே்திட்டே்ளே 
தமற்பாரள்வயிடுவேற்கான டபாறுப்ளப வழங்குவதோடு, அது அரசியல் 
அல்லது இனவாே அரசியல் கூறுகளால் எந்ேடவாரு விளளளவயும் 
ஏற்படுேே்ாது என்று பக்காே்ோன் கூறுகின்றது. அதுமட்டுமின்றி, இந்ேச ்
சளபயானது மலாய், ோய்டமாழி, ஆங்கிலம் ஆகிய டமாழிகளின் ேரே்ளே 
அளனே்துப் பள்ளிகளில் உயரே்்துவேற்குப் தபாதிய அதிகாரே்ளே 
வழங்கப்படும்.  

பக்காே்ோன் ஹராப்பான் கட்சியானது டோழில்நுட்ப மற்றும் டோழிற்துளற 
ஆகியவற்ளற ஒரு முக்கிய துளறயாகக் கருேப்படுவதோடு அே்துளறயின் 
வளரச்ச்ிளய தமம்படுே்ே வல்லது. சிறந்ே தேரச்ச்ி டபறும் மாணவரக்ளுக்கு 
இலவச பள்ளிகளில் அனுமதி வழங்கப்படும். 

சமய மற்றும் தேசிய வளக பள்ளிகளின் ேரே்ளே தமம்படுே்ே தபாதிய 
ஒதுக்கீடு இருப்பளே உறுதிப்படுே்துவேன் மூலம் தமம்படுேே்ப்படும். இந்ேப் 
பள்ளிகளின் எண்ணிக்ளககள் டபற்தறாரக்ளின் தகாரிக்ளக மற்றும் உள்ளூர ்
டோடரப்ின் அடிப்பளடயில் திருப்திகரமாக இருக்க உறுதி டசய்யும்.  

 

 

 



 

படிநிகல 5: நல்லிணக்கம், மிதமான நிகலத்தன்கம மிக்க 
உள்ளடக்கிை நாடாக மமலசிைாக  உலக பாைக் யில் 
நிகலநிறுத்துதல். 

 ாக்குறுதி 50: பல்ககலக்கழகம் மை்றும் உைைக்ல்வி கூடங்களின் 
மாண்கப மீடம்டடுத்தல். 

உயரே்ரக் கல்வி என்பது நாட்டின் கல்வி முளறளயப் பூரே்்தி டசய்வேற்கான 
ஓர ்அடிப்பளட அம்சமாகும். பல்களலக்கழகம், உயர ்கல்விக் கூடங்களில் 
கல்வி கற்க இலவசமாக வழங்குவதோடு, இக்கழகங்கள் யாவும் அேற்கான 
உரிளமகளளக் டகாண்டு கடளமகளளச ்டசய்து முடிக்க தவண்டும்.  

எடுே்துக்காட்டாக, பக்காே்ோன் ஹராப்பான் ஆட்சியில் அளமந்துள்ள 
யூனிடசல் (UNISEL) இலவச கல்விளய வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. இருப்பினும், 
நமது தேசிய கட்சியின் டபாறுப்பற்ற டசயலினால் ேற்டபாழுது கடன் 
சுளமளயே ்ோங்கும் கட்டாயே்தில் உள்ளது.  

பக்காே்ோன் ஹராப்பான் கட்சியானது நாட்டின் கல்விக் கூடங்களின் 
விதிமுளறகளள தமம்படுேத்ுவதோடு மட்டுமல்லாமல் ேரமிக்க கல்வி 
தசளவளயே ்ேரவல்லது. தமலும், அளனே்துக் கல்விக் கூடங்களும் சரியான 
சுய ஆட்சிளயக் டகாண்டிருக்க தவண்டும். மாணவர ்சங்கங்களுக்கு 
நிறுவனங்களின் மூலம் ஒரு ேனி ஒதுக்கீடு வழங்கப்படுவதோடு, நாட்டின் 
வளரச்ச்ிக்கு ஒற்றுளமயாகச ்டசயல்படுவேற்கும் வழிவகுக்கக் கூடும். 

பல்களலக்கழக நிரவ்ாக இயக்குநரக்ள் ேங்களின் அதிகாரேள்ேப் 
பயன்படுே்தி துளண ஆதலாசகரக்ளளே் ேகுதி அடிப்பளடயில் 
நியமிக்கப்படுவாரக்ள். அதுமட்டுமின்றி, டசயல்திறன் மதிப்பீடு, சம்பளே்ளே 
நிரண்யிே்ேல், டவகுமதி வழங்குேல், நிதி ஒதுக்கீடு தமலாண்ளம தபான்ற 
டசயல்களள நிரண்யிக்கும் உரிளமகளளக் பல்களலக்கழக நிரவ்ாக 
இயக்குநனரக்ளால் தமற்டகாள்ளப்படும்.  

டிடவட் (TVET) துளறளய தமலும் சீரட்சய்வதோடு உலகளாவிய முளறயில் 
நளடமுளறப்படுேே்ப்படும். இேன்வழி, ஒவ்டவாரு நிறுவனங்களும் 
பயிற்சிகளள தமற்டகாள்வேற்கு நிதி ஒதுக்கீடு வழங்கப்படும்.   

டவளிநாட்டுப் பல்களலக்கழகங்களில் பட்டப்படிப்புச ்தசரக்்ளகக்கு (UEC) 
சான்றிேழ் ஏற்றுக்டகாள்ளப்பட்டது. 2004-ஆம் ஆண்டில் இசச்ான்றிேழ் 
ேனியார ்பல்களலக்கழக பட்டப்படிப்பிற்கும் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 2010-ஆம் 
ஆண்டில், மதலசிய கல்வி அளமசச்ின் சாரப்ில் இசச்ான்றிேழ் சீன 
டமாழிளயக் டகாண்டிருக்கும் ஆசிரியர ்பயிற்சி கழகே்திலும் 
ஏற்றுக்டகாள்ளப்பட்டது. ஆனால், அரசாங்க கல்விக் கூடங்களில் இதுவளர 
இசச்ான்றிேளழ ஏற்றுக்டகாள்ளவில்ளல. 

 

 



 

பக்காே்ோன் ஹராப்பான் கட்சியானது இசச்ான்றிேளழ அங்கீகரிப்பதோடு 
எஸ்.பி.எம் தேரவ்ில் குளறந்ேது மலாய்டமாழியில் தேரச்ச்ி டபற்ற 
மாணவரக்ளுக்கு வாய்ப்புகள் வழங்கப்படும். அரசாங்க கல்விக் கூடங்களில் 
இசச்ான்றிேளழ ஒரு முக்கிய அனுமதி பாரமாக நிரண்யிக்கப்படும்.  

ேற்டபாழுது கல்விக் கடனுேவி டோளகயானது மக்களுக்குச ்சுளமளய 
ஏற்படுேே் வல்லது என்று பக்காே்ோன் ஹராப்பான் கருதுகின்றது. ஆகதவ, 
பக்காே்ோன் ஹராப்பான் கட்சியானது இக்கல்வி கடனுேவி டோளகளயச ்
சீரட்சய்யும். அோவது, வருமானம் நான்காயிரேத்ுக்குக் குளறவாக ஈட்டும் 
மக்களின் கல்விக் கடனுேவி டோளகளயப் பக்காே்ோன் ஹராப்பான் கட்சி 
ஏற்றுக்டகாள்ளும். தமலும், கல்விக் கடனுேவி டோளகளய டசலுே்ே 
இயலாேவரக்ளின் கருப்புப் பட்டியளல முறியடிக்கும். 

 இலவச உபகார சம்பளே்ளேயும் கல்விக் கடனுேவி டோளகளயயும் 
குறிப்பாக B40 மற்றும் M40 மக்களுக்கு அதிகரிக்கப்படும். இேன்வழி, 
அவரக்ளின் சுளமளயக் குளறக்க இயலும். அரசாங்க நிறுவனங்கள் இந்ே 
முயற்சிளய டவற்றி டபற டசய்ய தவண்டும்.  

பக்காே்ோன் ஹராப்பான் கட்சியானது, டோழில்நுட்பே ்திறன்களின் வழி 
அோவது இளணயம் வழி மாணவரக்ள் ேங்களின் உயரக்ல்விளயே ்
டோடங்கி பயன்டபறுவேற்கு  வாய்ப்பளிக்கின்றது.  

 ாக்குறுதி 51: உடை்மபறு குகைந்த ைக்ளின் ெமூக நலகன காக்குதல் 

நாட்டின் வளரச்ச்ிக்கு அளனே்துக் குடிமக்களுக்கும் சமமாக இருப்பளே 
உறுதி டசய்வேற்காக, ஊனமுற்தறாருக்கு உேவும் டபாறுப்பு 
அரசாங்கே்திற்கு உள்ளது. ஊனமுற்தறாரக்ளுக்குச ்தசளவ டசய்வேற்கு UMNO 
மற்றும் தேசிய கட்சியும் முன்நிரக்வில்ளல. தமலும், நாட்டின் 
முன்தனற்றே்திற்கும் ஊனமுற்தறாரக்ளள அரசாங்கேே்ால் ேள்ளி 
ளவக்கப்பட்டது. 

பக்காே்ோன் ஹராப்பான் கட்சியானது ஊனமுற்தறாரக்ளுக்கான ஓர ்ஆய்வு 
ளமயம் ஒன்று உருவாக்கப்படும். ஊனமுற்தறாரக்ளுக்கான சிறப்பு ளமயம் 
ஒன்று அளனேத்ு நிறுவனங்களின் ஒற்றுளமயின் கீழ் அளமக்கப்படும். 

பக்காே்ோன் ஹராப்பான் கட்சியானது, சிறப்பு கல்விக்கு அதிக ஒதுக்கீடு, 
ஆசிரியர ்பயிற்சிக்கு நிதி ஒதுக்கீடு, வகுப்பிற்குே ்தேளவப்படும் டபாருள்கள் 
வாங்குேல், தேளவப்படும் இடங்களின் எண்ணிக்ளகளய அதிகரிக்க 
தபான்றளவக்கு அதிக ஒதுக்கீடுகள் வழங்கப்படும். இேற்கான தநாக்கம் 
என்னடவன்றால், ஒரு சிறந்ே கற்றல் சூழளல உருவாக்குவதே ஆகும். 

பக்காே்ோன் ஹராப்பான் கட்சியானது ேனியார ்மற்றும் சமூக டோழில் 
முளனதவாரிடம் ஒன்றாக இளணந்து பல டோழில்நுட்ப மற்றும் டோழில்சார ்
பயிற்சிகளள வழங்கவுள்ளது.  

 



 

ேனியார ்நிறுவனங்கள் மக்களுக்குப் பல வசதிகளளச ்டசய்து ேருவேற்குச ்
சிறந்ே முளறயில் ஊக்கம் வழங்கப்படும். தமலும், அளனே்து அரசாங்க 
நிறுவனங்கள் நிசச்யம் பல வசதிகளளக் டகாண்டிருக்க தவண்டும்.  

ஊனமுற்ற பராமரிப்பு ளமயங்கள் யாவும் டோண்டு நிறுவனங்களின் 
தமற்பாரள்வயில் பராமரிக்கப்படும். ஊனமுற்தறாரக்ளுக்குே் தேளவப்படும் 
ஆேரவு நிசச்யம் வழங்கப்படும்.  

 ாக்குறுதி 52: குை்ைெம்ெைல் மை்றும் ெமூக அ லங்ககள ஒழித்தல் 

அம்தனா மற்றும் தேசிய முன்ணனி கட்சியானது, மதலசியாவில் நிகழும் 
ஊழல்களளே் ேடுப்பேற்கு முயற்சி டசய்கின்றது. ஆனாலும், இசட்சயலானது 
மக்களின் நம்பிக்ளகக்கு முரணாக உள்ளது. ஏடனன்றால், மக்கள் தினமும் 
பல ஊழல் சாரந்்ே ேகவல்களளப் படிே்துக் டகாண்டுோன் வருகின்றனர.் பல 
ஊடகங்களின் வழி மக்கள் நாட்டின் ஊழல்களளக் கண்டு வருகின்றனர.் 
மக்களின் அனுபவங்கள் யாவும் அம்தனா மற்றும் தேசிய முன்ணனி 
கட்சியின் திட்டங்களுக்கு எதிராக உள்ளது. 

மதலசியா ஒரு நலமிக்க நாடாகவும், நல்ல அதிகாரிகளுடன் அோவது காவல் 
துளறயினர,் தபாதுமான உறுப்பினரக்ள் டகாண்ட நாடாக விளங்க தவண்டும் 
என்று பக்காே்ோன் ஹராப்பான் கருதுகின்றது. இேன்வழி, நாட்டில் நிகழும் 
ஊழல்களளே் ேவிரே்்து மதலசியா ஒரு சிறந்ே முன்னுோரண நாடாக 
விளங்கும் என்பது உறுதி. 

பக்காே்ோன் ஹராப்பான் கட்சியானது அரச காவல் பளடயினருக்குப் 
தபாதிய நிதி ஒதுக்கீடு வழங்குவதோடு மட்டுமின்றி காவல் துளறயில் பணி 
ஆற்றுபவரக்ளுக்குச ்சம்பளம் உயரவ்ு மற்றும் வாழ்க்ளகே் ேரே்ளே 
தமம்படுே்துவேற்கு இக்கட்சி டோடரந்்து பங்காற்றும்.  

அரச  காவல் துளறயானது டோழிலாளரக்ள் ேங்கள் டோழில் சாரந்்ே பல 
பயிற்சிகளள தமற்டகாள்வேற்குக் குறிப்பாக டகாளல, டகாள்ளள, 
கற்பழிப்புப் தபான்ற ஊழல்களள முறியடிக்கும் பயிற்சிகளுக்கு 
அனுப்பப்படுவர.் 

அரச  காவல் துளறயும் சம்பந்ேப்பட்ட கட்சி உறுப்பினரக்ளும் ஒன்றிளணந்து 
ஊழல்களளே் ேடுக்க முயல தவண்டும். 

அமலாக்க உறுப்பினரக்ள் முடிந்ேவளர சாராயம், டவண்சுருட்டு 
தபான்றவற்ளற ஒழிக்க   

வயது குளறந்ேவரக்ளுக்கு அல்லது புறநகர ்பகுதிகளில் மலிவு விளல மது 
விற்தபார ்அல்லது ேயாரிப்பவரக்ள் மீது கடும் நடவடிக்ளக எடுக்கப்படும். 

இளளதயாரக்ள் மே்தியிலான பகடி துன்புறுே்ேல் அல்லது குற்றசட்சயல்கள் 
குறிே்து நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கே்தில் கடுளமயாக கருதுவதுடன், 
அரசின் துளண நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற சமூக நல இயக்கங்களுடன் 
இளணந்து இேற்கு முற்றுப்புள்ளி ளவக்கம். 



 

தபாளே பிே்ேரக்ளின் மறுவாழ்விற்கு அரசு சாரப்ற்ற இயக்கங்களுடன் 
ஈளணந்து அவரக்ளின் நல்வாழ்விற்கு பல திட்டங்களள தமற்டகாள்ளும். 

தபாளேப்டபாருளுக்கு அடிளமயானவரக்ளள அளடயாளம் கண்டு துரிே 
நிவாரணி அளிக்கும் டசயல்முளறளய டசயல்படுே்தும். 

 ாக்குறுதி 53: குடும்பம் மை்றும் ெமூக உைக   லுப்படுத்தல்  

குடும்பம் மற்றும் சமூகங்களுக்கிளடயிலான நல்லிணக்கதம சிறந்ே மக்கள் 
டகாண்ட நாடாக கருேப்படுகிறது. இஸ்லாம் மற்றும் பிற மேங்கள் 
அளனே்தும் குடும்ப உறவு மற்றும் சமூக நல்லிணக்கே்ளே வலியுறுே்தி 
வருவது குறிப்பிடே்ேக்கது. நாட்டின் இன்ளறய விகிே கணக்டகடுப்பில் 15 
நிமிடங்களுக்கு ஒரு விவாகரே்து நளடடபறுவோக புள்ளி விவரங்கள் 
டேரிவிக்கின்றன. நம்பிக்ளக கூட்டணியின் ஆட்சியில் குடும்பம் மற்றும் 
சமூக நல்லிணக்கேத்ிற்கு தமலும் வலு தசரக்்க முயற்சிகள் தமற்டகாள்தவாம். 

தேசிய முன்னணியின் ஆட்சியின் கீழ் இனங்களுக்கிளடயிலான 
நல்லிணக்கம் நாளுக்கு நாள் தமாசம் அளடந்து வருகிறது டபரும் ஆபே்திற்கு 
வழிவகுே்து டகாண்டிருக்கின்றன. அேளன சீரட்சய்யும் வளகயில் நம்பிக்ளக 
கூட்டணியின் ஆட்சியில் பலதவறு நலே்திட்டங்கள் தமற்டகாள்ளப்படும். 
மதலசியா பல்வளக பண்பாடு, கலாசச்ாரம், இனங்கள் அளமதியாக வாழும் 
முன்னுோரன நாடாக திகழும் நம்பிக்ளக கூட்டணியின் ஆட்சியில். 

திருமணமான ேம்பதிகள் மற்றும் திருமணமாக ேயாராக இருக்கும் 
ேம்பதிகளுக்கு நாட்டின் வரி விதி அளமப்பில் கூட்டு வரி விலக்கு 
டசயல்முளற திட்டே்ளே அமல்படுே்தும்.  

குடும்பஙக்ளள பிரிந்து டவளி மாநிலங்களில் தவளல தேடி தபாகும் 
நிளலளம மாற்றியளமே்து, அளனேத்ு பகுதிகளில் சமநிளல டபாருளாோரம் 
மற்றும் தவளல வாய்ப்புகளள ஏற்படுே்தி டகாடுக்க நம்பிக்ளக 
கூட்டணியின் ஆட்சியில் திட்டங்கள் வகுக்கப்படும். 

குடும்பங்கள் மற்றும் அண்ளட வீட்டார ்உறவுகளிளடதய நல்லுறவு மலர 
சமூக நல நடவடிக்ளககள் மற்றும் அதிகமாக ஒருவருடன் ஒருவர ்டோடரப்ு 
டகாள்ள டபாது திடல்கள் மற்றும் பூங்காக்கள் உருவாக்கப்படும் நம்பிக்ளக 
கூட்டணியின் ஆட்சியில். 

குடும்ப நல்லுறளவ தபணி காே்து முன்னுரிளம வழங்கும் டபரும் 
நிறுவனங்களுக்கு நம்பிக்ளக கூட்டணியின் ஆட்சியின் வரி விலக்கு 
அளிக்கப்படும். 

 ாக்குறுதி 54: ெமுதாை கட்டகமப்பு, சிவில் ெமூக மை்றும் ெமூக 
மதாழில்முகனம ாை் ஆகிை ை்கை மமம்படுத்துதல். 

சமூக டோழில்முளனதவார,் சமூக அளமப்புகள் மற்றும் சிவில் சமூகங்கள் 
நவீன நாட்டின் மிக முக்கிய அளமப்புகளாக விளங்குகின்றன. ஆசியாவின் 
வரலாற்றில் இப்பிரிவினரக்ளுக்கு நீண்ட வரலாறுகள் உண்டு.  



 

அரசாங்கே்துக்கும் மக்களுக்கும் இளடதய நல்லுறவு பாலே்ளே வளரக்்கும் 
அளமப்புகளாக இவரக்ள் உேவி புரிந்து வந்துள்ளனர.் 

தமரக்ுறிப்பிட்ட இந்ே அளமப்புகளின் வளரச்ச்ிக்கு நம்பிக்ளக கூட்டணியின் 
ஆட்சியில் முன்னுரிளம வழங்கப்படுவதோடு, ஆசியாவில் சிறந்ே நாடாக 
மதலசியாளவ நிளலநிறுே்ே முயற்சிகள் தமற்டகாள்ளப்படும். 

சமூக நல்லிணக்கேள்ே வளரக்்கும் அரசு சாரப்ற்ற அளமப்புகளின் 
பதிவுகளள எளிளமப்படுே்ே நம்பிக்ளக கூட்டணியின் ஆட்சியில் 
வழிவகுக்கப்படும். 

அரசியல் ேளலயீடுகள் இல்லாமலும், எந்ே வரி விதிப்பும் விதிக்காமல் அரசு 
சாரப்ற்ற இயக்கங்கள் சுேந்திரமாக பணியற்ற வாய்ப்புகள் வழங்கப்படும். 

அரசு சாரப்ற்ற இயக்கங்களின் கண்காணிக்கும் நடவடிக்ளக குழுளவ ேனி 
பதிவு துளறளய உருவாக்கும், அேன் கீழ் டசய்லபடவும் நம்பிக்ளக 
கூட்டணியின் ஆட்சியில் வழிவளக டசய்யப்படும். 

 ாக்குறுதி 55: இகளமைாருக்கான பல் கக நட டிக்கககள்   

இளளஞரக்ள் மே்தியில் சமூகம் சாரந்்ே நலே்திட்டங்களில் கவனம் 
டசலுே்தும் மனப்பாண்ளமளய வளரே்ட்ேடுக்கும் முயற்சியில் டமன்தமலும் 
திட்டங்கள் வகுக்கப்படும். 

விளளயாட்டு மற்றும் சமூக நலே்ளே காக்கும் நடவடிக்ளககளுக்கு 
முேன்ளம ஆேரவு அளிக்கும். 

அதிகமான நூல் நிளலயங்கள் மற்றும் சமூக மண்டபங்கள் இளளய 
சமுோயே்தின் பயன்பாட்டிற்கு ேங்களள வளரே்த்ுக் டகாள்ளும் ேளமாக 
வாய்ப்புகள் வழங்கப்படும் நம்பிக்ளக கூட்டணியின் ஆட்சியில். 

அரசுக்கு டசாந்ேமான ளமோனங்களள குளறந்ே விளலயில் வாடளகக்கு 
கிளடக்கும் வளகயில் இளளஞரக்ளுக்கு வாய்ப்புகள் ஏற்படுே்தி 
டகாடுக்கப்படும். அரசின் அளனேத்ு நிறுவனங்களும் அேற்கு ஆேரவு 
அளிக்க வழி வளக டசய்யப்படும். 

இளளய சமுோயேத்ினரிளடதய டோழில்முளனதவாரக்ள் அதிகம் உருவாக 
அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் அளமசச்ரளவயின் ஒேத்ுளழப்தபாடு 
நல்திட்டங்கள் அமல்படுே்ேப்படும். 

வாக்குறுதி 56: மக்கள் நல்லிணக்க ஆதலாசளன மன்றம் துவக்கப்படும். 

உலகே்தின் பாரள்வயில் சிறந்ே நல்லிணக்க சமூகே்ளே உருவாக்கும் 
முயற்சியில் நம்பிக்ளக கூட்டணியின் ஆட்சியில் தேசிய ரீதியில் மக்கள் 
நல்லிணக்க ஆதலாசளன மன்றம் ஒன்று துவக்கப்படும். 

 

 



 

இம்மன்ைத்தின் மநாக்கம் : 

• இனங்களுக்கு மத்தியிலான நல்லுைக  மமம்படுத்துதல் மை்றும் 
பிைிவிகனகை ககளத்தல் 

• இனங்களுக்கிகடயிலான மத நல்லிணக்கத்கத  லியுறுத்தும் 
 ககயில் ஆைம்ப கால நிகலயிமல கல்வி முகையில் சீைகமப்பு 
மமை்மகாள்லுதல். 

• மத நல்லிணக்கம், கருத்து பைிமாை்ைம், சிந்தகன மாை்ைங்கள் 
ஏை்படுத்தும் தளமாக மெைல்படுத்தல். 

• மத, இன ைதீியிலான அைசிைல் பிைிவிகனக்கு முை்றுப்புள்ளி 
க க்கும் தளமாக இைங்கவும். 

• நல்லிணக்கத்கத காத்து, மிதமான நம்பிக்ககயின்  ழி மக்ககள 
தைாை்படுத்துதல், மாைாக தீவிை மனப்பாண்கமகை ஒழிக்கும் 
தளமாகவும் மெைல்படுதல். 

• மதசிை நல்லிணக்க ெட்டத்கத அமல்படுத்தி இனங்கள் மை்றும் 
மதங்கள் மத்தியில் நல்லிணக்கத்கத  ளைக்்கும் முைை்சிைாக இத்தளம் 
மெைல்படும். 

இம்மன்றே்தின் ஆதலாசளனயின் வழி நடே்ேப்பட்ட கலந்துளரயாடல்கள் 
மற்றும் ஆதலாசளனகள் தேசிய அளமசச்ரளவயில் இளணக்கப்பட்டு 
விவாதிக்கப்பட்டு, திட்டங்களாக அமலாக்கம் டசய்யப்படும். 

இம்மன்றே்தில் உறுப்பினரக்ளானவரக்ள் இே்துளறயில் பண்டிே்துவம் 
மற்றும் சமூகே்தில் மதிக்கப்படும் நிளலயில் உள்ளவரக்ளாக அங்கம் 
வகிப்பாரக்ள். 

 ாக்குறுதி 57: மமலசிைாக  அதன் மநைக்ம அகடைாளத்தின்  ழி 
அகடைாளம் காணுதல், மாைாக ஊழலின்  ழிைல்ல.  

ஊழலுக்கு எதிராக மாடபரும் தபாளர நம்பிக்ளக கூட்டணியின் ஆட்சியில் 
தமற்டகாள்ளப்படும், ஊழல் குற்றவாளிகளுக்கு கடுளமயான ேண்டளனக்கு 
உட்படுவாரக்ள். உலக ஊழல் அளமப்பின் கீழ் மதலசியா¨விற்கு சிறந்ே 
நற்டபயளர ஏற்படுே்தும் முயற்சியில், நாட்டின் ஊழல் ேடுப்பு 
நடவடிக்ளககளுக்கு நம்பிக்ளக கூட்டணியின் ஆட்சியில் முன்னுரிளம 
வழங்கப்படும். 

2030 ஆம் ஆன்டுக்குள் மதலசியா ஊழலற்ற நாடுகளின் பட்டியலில் முேல் 
பே்ோவது இடே்தில் இடம்டபறும் கடுளமயான முயற்சிகளள ஊழலுக்கு 
எதிராக எடுக்கப்படும். 

 

 



 

மதலசியா தநரள்ம நிறுவனேத்ுக்கு கூடுேல் நிதி ஒதுக்கப்படுவதுடன் 
நாட்டின் தநரள்மமிகு திட்டே்திற்கு டமன்தமலும் நடவடிக்ளககளள 
தமற்டகாள்ள திட்டங்கள் வகுக்கப்படுவதோடு, நாடாளுமன்றே்தில் 
அே்திட்டே்திளன நம்பிக்ளக கூட்டணியின் ஆட்சியில். விவாதிக்கப்படும்  

நாட்டின் நற்டபயருக்கு நல்லடபயளர ஈட்டுவேற்கும் அரச  நிறுவனங்கள் 
தநரள்மயுடன் டசயல்படவும், மதலசிய தநரள்ம ஆளணயே்திற்கு கூடுேல் 
அதிகாரம் வழங்கப்படும் நம்பிக்ளக கூட்டணியின் ஆட்சியில். 
இவ்வாளணயே்திற்கு துளணப்பிரேமர ்ேளலளமயில் சிறப்புடன் 
டசயல்படவும் அமலாக்கம் காணப்படும். 

 ாக்குறுதி 58: எல்கல அெச்ுறுத்தல், அத்துமீைல், மபாருடக்ள் மை்றும் 
மனித கடத்தலுக்கு எதிைாக நம்பிக்கக கூட்டணி 

ேளர மற்றும் கடல் வழியிலான எல்ளல பகுதிகளில் காணப்படும் 
அசச்ுறுேே்லுக்கு அம்தனா தேசிய முன்னணி கடுளமயான நடவடிக்ளககளள 
தமற்டகாள்ளவில்ளல, சபா மற்றும் சரவாக் உட்பட. 

சீன கடற்களரயில் நாம் நாட்டின் மீனவரக்ளுக்கு டபறும் அசச்ுறுே்ேல் 
ஏற்படுகின்றன. நமது டசாந்ே நாட்டின் மீனவரக்ளின் படகுகள் 
அபகரிக்கப்படுகிறது. இேளன ேடுேத்ு நிறுே்ே உடனடி நடவடிக்ளககளள 
தமற்டகாள்ள கடற்பளடக்கு அதிகாரே்ளே விரிவாக்கும். ஆசியா 
பிரந்தியே்தில் கடல் எல்ளலதயார பிரசச்ளனகளுக்கு 
டவளியுறவுேத்ுளறயின் கீழ் பிரசச்ளனகளுக்கு நல்லே்தீரவ்ிற்கு 
வழிவகுக்கும். 

அந்நிய கப்பல்களின் நடமாட்டே்ோல் லாஹட் டே்து பிரசச்ளன மீண்டும் 
ேளலதூக்கும் அசச்ே்தில் சபா மற்றும் சரவாக் மாநிலே்தில். சமீபே்திய 
டபரல்ிஸ் எல்ளலதயாரே்தில் வாங் டகலியான் மனிேக்கடேே்ல் அவலமும் 
உற்றுதநாக்கே்ேக்கது. தமலும், நாடு முழுவதிலும் சட்டவிதராே டபாருள் 
கடே்ேல் தீவிரமாக நடந்து டகாண்டிருக்கின்றன அம்தனா தேசிய 
முன்னணியின் ஆடச்ியின் தோல்விளய பிரதிபலிக்கின்றன. 

நாட்டின் எல்ளலதயார இளறயாண்ளமக்கு எதிராக துளிக்கூட சமராசம் 
டகாள்வதில்ளல என்பதில் நம்பிக்ளக கூட்டணி உறுதியாக இருக்கின்றன. 
எல்ளலதயார பாதுகாப்பு பிரசச்ளனகளுக்கு முன்னுரிளம வழங்குவதுடன், 
இந்தோதநசியா, பிலிப்பின்ஸ் ஆகிய நாடுகளுடன் தபசச்ு வாரே்்ளேகளள 
நடே்தி எல்ளலப் பிரசச்ளனகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி ளவக்கும். 

அமலாக்க துளறயின் தநரள்ம விவகாரே்தில் நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசு 
துளிக்கூட சமரசம் டகாள்ளாது. நாட்டின் இளறயாண்ளம மக்களின் 
பாதுகாப்பு ஆகியவற்ளற கடுளமயாக கருதி நாட்டின் ஊழல் ேடுப்பு 
ஆளணயம் பாதுகாப்பு அமலாக்க பிரிவில் கடுளமயான கண்காணிப்ளப 
தமற்டகாள்ளும். கீழ் நிளல அதிகாரி முேல் தமல் நிளல அதிகாரி வளர எந்ே  

 



 

பாகுபாடும் இல்லாமல் நடவடிக்ளக எடுக்கப்படும் நம்பிக்ளக கூட்டணியின் 
ஆட்சியில். 

 ாக்குறுதி 59: மைாஹிங்கிை மை்றும் பாலஸ்தீன பிைெெ்கனககள ககளை 
முைை்சிகள் மமை்மகாள்ளப்படும். 

தராஹிங்கிய மற்றும் பாலஸ்தீன விவகாரங்களில் அம்தனா தேசிய 
முன்னணி நல்ல நாடகமாடுகிறது. அவரக்ளின் உரிளமக்கு ஆேரவாக எந்ே 
முயற்சிகளளயும் தமற்டகாள்ள மறுக்கிறது. அளனே்துலக ரீதியில் 
நடவடிக்ளககளள தமற்டகாள்ள துளியளவும் நடவடிக்ளககளள எடுக்க 
மறுக்கிறது. 

டபாய்யான தபாராட்டே்ளே தமற்டகாண்டு துளியும் பயனளிக்காே அம்தனா 
தேசிய முன்னணியின் நடவடிக்ளககளுக்கு மே்தியில், நம்பிக்ளக 
கூட்டணியின் ஆட்சியில் அளனே்துலக ரீதியில் இவ்விவகாரங்களுக்கு 
அழுே்ேம் டகாடுக்கப்பட்டு நடவடிக்ளககள் தமற்டகாள்ளப்படும். 

அளனே்துல இஸ்லாமிய மன்றம் மற்றும் உலக நாடுகளின் சளப 
ஆகியவற்றுக்கு பாலஸ்தீன பிரசச்ளனகளள டகாண்டு டசல்தவாம். 

1951 ஐநா அகதிகள் சட்டவிதிப்படி மதலசியாவில் ேஞ்சமளடந்ே அகதிகளுக்கு 
உரிய உேவிகளள கிளடக்க நம்பிக்ளக கூட்டணியின் ஆட்சியில் முயற்சிகள் 
தமற்டகாள்ளப்படும். 

வாக்குறுதி 60: அளனே்துலக கட்டளமப்பின் டசயல்பாட்டின் மாண்ளப 
நிளலநிறுேத்ுதவாம். 

சிறந்ே நிரவ்ாக அரசாங்க ஒருங்கிளணப்பின் கீழ் நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசு 
டசயல்படுவதுடன், திறந்ே டவளி நிரவ்ாகம் மற்றும் டகாள்ளக என்ற 
வளகயில் பிற நாடுகளுடன் இளணந்து கூட்டாக டசயல்படும். 

அளனே்துலக பன்னாட்டு நிறுவனங்களுடன் கூட்டாக இளணந்து 
மதலசியாவின் டபரு நிறுவனங்களும் இளணந்து பணியாற்ற திட்டங்கள் 
தமற்டகாள்ளப்படும் நம்பிக்ளக கூட்டணியின் ஆட்சியில்.  

அளனே்துல பன்னாட்டு சமூக இயக்கங்கள், உலக வங்கி மற்றும் சிவில் சமூக 
இயக்கங்களுடன் இளணந்து நாட்டின் வளரச்ச்ிளய கருே்தில் டகாண்டு 
கூட்டாக இயங்கும் நம்பிக்ளக கூட்டணி அரசாங்கம். 

மதலசிய வளரந்்து வரும் நாடுகளுக்கு நல்ல முன்னுோரனமாக திகழும் 
என்பளே வலியுறுேத்ி, உலக நாடுகளுடன் இளணந்து குறிப்பாக 
அளனே்துலக இஸ்லாமிய மன்றே்திற்கு ேளலளம ோங்கும் டபாறுப்ளப 
மீண்டும் வகிக்க முயற்சிகளள தமற்டகாள்ளும், நாட்டின் தேசே்ேந்ளே துங்கு 
அப்துல் ராஹ்மான் வகிே்ளேப் தபான்று. 

 

 



 

ஆசியானில் மதலசியாவின் பங்களிப்ளப ஊக்கப்படுே்ே, ஆசிய நாடுகளுடன் 
இளணந்து பல வளககளில் கூட்டாக திட்டங்களள தமற்டகாள்ளும் 
முயற்சிகளள வழிவகுப்தபாம். தமலும், ஆசிய ரீதியில் வலுவான 
டபாருளாோர நிளலளய அளடந்துள்ள மதலசியா, ஆசியான் டபாருளாோர 
ஆய்வுக்குழுவில் முேன்ளம பங்காற்றி பங்களிப்ளப வழங்கும். 

விஸ்மா புே்ராவின் டசயல்பாட்டுக்கு கூடுேல் நிதி ஒதுக்கப்படும் தமலும், 
ஆசியான் ரீதியில் மனிே உரிளமகள் குறிேே் ஆளணயே்திற்கு கூடுேல் 
பிரதிநிதிளய தகாரும் நம்பிக்ளக கூட்டணியின் ஆட்சியில். 

அளனே்துலக ரீதியில் டவளியுறவுே்துளறயில் சிறந்து விளங்க நாட்டின் ேகுதி 
வாய்ந்ே டவளியுறவுக் டகாள்ளகயில் சிறப்புே்தேரச்ச்ிப் டபற்றவரக்ளள 
நியமிே்து நாட்டின் நற்டபயருக்கு புகளழ ஈட்டுதவாம். நம்பிக்ளக 
கூட்டணியின் முேலாம் ஆண்டு ஆட்சியில் மதலசியரக்ள் மிக முக்கிய 
டபாறுப்புகளள ஆசியான் ரீதியிலும், காமன்தவல்ே ்டசயலாலர ்
டபாறுப்பிலும் அங்கம் வகிக்க நடவடிக்ளககள் தமற்டகாள்ளப்படும். 

ஆசியாவின் மறுமலரச்ச்ிக்கு விே்திடும் வளகயில் உலகளாவிய ரீதியில் 
சீரளமக்கப்பட்ட நாடுகளுடன் இளணந்து மதலசியா டோடரந்்து 
பணியாற்றும் நம்பிக்ளக கூட்டணியின் ஆட்சியில். 

2030 நிளலயான வளரச்ச்ிளய இலாக்காக டகாண்ட நாடுகளுடன் இளணந்து 
முேன்ளம பங்களிப்ளப மதலசிய வழங்குவதுடன், வலிளம வாய்ந்ே 
மே்தியஸ்ேர ்நாடாக மதலசிய திகழுவளே உறுதி டசய்தவாம். தமலும், 
நடுநிளலளய விரும்பும் நாடாக மதலசியாவின் ேனிே்துவே்ளே 
நிளலநிறுேத்ுதவாம்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ஃமபல்டா குடிமைை்ை ாசிகளுக்கான சிைப்பு திட்டங்கள் 

1956-இல், தேசே்ேந்ளே துங்கு அப்துல் ரஹ்மான் காலே்தில் ஃடபல்டாவின் 
சரிே்திரம் டோடங்கியது. அே்திட்டே்ளே தமம்படுே்தி, மலாய்க்காரரக்ளின் 
டபாருளாோர நிளலளய உயரே்ே் தவண்டும் என்ற தவட்ளக டகாண்டவர,் 
துன் ராசாக். ஃடபல்டா நில குடிதயற்றே்தின்வழி, மலாய்க்காரரக்ளுக்கு நிலம் 
வழங்கி, அவரக்ளுளடய வாழ்வுக்கு புே்துயிர ்டகாடுக்க முளனந்ோர,் துன் 
ராசாக். துன் ராசாக்கின் கனவு திட்டே்தின் வழி, பல்லாயிரக்கணக்கான 
மலாய்க்காரரக்ளும், அவரக்ளுளடய சந்ேதியினரும் பலனளடந்ேனர.் 

ஆனால், இன்று தபராளச பிடிே்ே அம்தனா-தேசிய முன்னணி ேளலவரக்ளால் 
ஃடபல்டா டகாள்ளளயடிக்கப்படுகின்றது. ஃடபல்டாவுக்கு டசாந்ேமான 
நிலங்கள், கண்டபடி டபயர ்மாற்றப்படுகின்றன. ஒரு அரசாங்க நிறுவனமான 
ஃடபல்டாவின் நிரவ்ாக வாரியம், ேங்களுக்கு என்ன நடக்கின்றது என்று 
டேரியவில்ளல என்று கூறுமளவுக்கு மிக தமாசமாக இருக்கின்றது. 

ஃடபல்டாவின் தகாடிக்கணக்கான டசாேத்ுக்களள ஒரு குறிப்பிட்ட ேரப்பினர ்
சுருட்டிக்டகாள்ள முளனயும் தவளளயில், ஃடபல்டா நில குடிதயற்றவாசிகள் 
அவரே்ம் குடும்பே்தினரின் நிளல தகட்க நாதியற்றவரக்ளள தபால உள்ளது. 
குடிதயற்றவாசிகளின் கடன், இலட்ச கணக்கில் ஆவேற்கு காரணம், ஃடபல்டா 
நிரவ்ாகே்தினரின் முளறதகடாகும். இரண்டாவது, மூன்றாவது ேளலமுளற 
ஃடபல்டா குடிதயற்றவாசிகள், தவளலயில்லா திண்டாட்டம், முளறயில்லாே 
கட்டளமப்புகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர.் இளம் ேளலமுளறயினதர சமூக 
சீரத்கடுகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர.் 

 ாக்குறுதி 1 : ஃமபல்டாவில் நிகழும் முகைமகடுககள நிறுத்துதல் 

பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம், ஃடபல்டா குடிதயற்றவாசிகள் 
அவரே்ம் சந்ேதியினர ்பாதிக்கப்படாமலிருப்பளே உறுதிடசய்யும். 
முளறதகடுகளில் ஈடுபட்ட அரசியல்வாதிகள், அவரே்ம் சுற்றே்தினளர, 
அவரக்ள் புரிந்ே முளறதகட்டுக்காக நீதிமன்றே்தில் நிறுே்துதவாம். 

ஃடபல்டாளவ முழுளமயாக விசாரளண டசய்யும் வண்ணம், ஒரு அரச  
விசாரளண ஆளணயம் அளமக்கப்படும். அந்ே அரச விசாரளண ஆளணயம் 
ஃடபல்டாளவ மீண்டும் அேன் டபாற்காலே்துக்கு டகாண்டு டசல்லும் 
வழிமுளறகளள ஆரய்ந்து அரசாங்கே்தின் பாரள்வக்கு முன்ளவக்கும். இந்ே 
அரச  விசாரளண ஆளணயமானது, ஃடபல்டா ளகடயழுே்திட்டுள்ள 
அளனே்து ஒப்பந்ேங்களளயும், குறிப்பாக அம்தனா-தேசிய முன்னணிளய 
சாரந்்ே பினாமி நிறுவனங்களுடனான ஒப்பந்ேங்களள மறுபரிசீலளனக்கு 
உட்படுே்தும்.  

அரச  விசாரளண ஆளணயே்தின் பரிந்துளரகளள டசயல்படுே்ே ஒரு சிறப்பு 
அளமசச்ரளவ குழு அளமக்கப்படும். இந்ே சிறப்பு அளமசச்ரளவ 
குழுவானது, ஃடபல்டா குடிதயற்றவாசிகளின் பிரசச்ளனகளள தகட்டறிந்து, 
தீரவ்ுகளள முன்ளவக்கவும் கடப்பாடு டகாண்டிருக்கும். 



 

ஃடபல்டாவிடமிருந்து ளகயாடப்பட்டிருக்கும் நிலங்கள், டசாேத்ுக்கள், 
சட்டப்படி மீட்டுக்டகாள்ளப்படும். 

ேற்டபாழுதுள்ள நில சட்டம் (நில குடிதயற்றவாசிகள்) 1960, ஃடபல்டா 
குடிதயற்றவாசிகள் நிலம் குறிேே் பிரசச்ளனகளள விவாதிக்க, பஞ்சாயே்து 
வாரியே்துக்கு மட்டுதம அதிகாரம் அளிக்கின்றது. இந்ே முளறயானது, 
ஃடபல்டா குடியிருப்புவாசிகளுக்கு நியாயே்ளே ேராது. ஆளகயால், 
குடிதயற்றவாசிகள் ேங்களுளடய வழக்குகளள நீதிமன்றேத்ுக்கு டகாண்டு 
டசல்லும் வண்ணம், சட்டே்திருே்ேே்ளே பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் 
அரசாங்கம் டகாண்டுவரும். 

 ாக்குறுதி 2 : ஃமபல்டா நிை ்ாகத்கத சீை்படுத்துதல் 

ஃடபல்டா, ேனது அடிப்பளட நடவடிக்ளகயான தோட்டப்புற தமம்பாட்ளட 
முன்னிறுே்தும் வளகயில் நிரவ்ாகம் நளடமுளறப்படுே்ேப்படும். ஃடபல்டா 
நில உரிளமேத்ுவமும், குடிதயற்றவாசிகளுக்கும் நீதியளிக்கும் வண்ணம் 
மறுபரிசீலளன டசய்யப்படும்.  

நில குடியிருப்பாளரக்ளின் குரலும் நிரவ்ாகே்தில் இருக்கும் வண்ணம், 
ஃடபல்டா நிரவ்ாகம் சீரப்டுே்ேப்படும். ஃடபல்டா மற்றும் அேன் துளண 
நிறுவனங்களில், அரசியல் நியமனங்கள் டசய்யப்படும் முளற 
நிறுேே்ப்படும். 

ஃடபல்டா தோட்டங்களள நிரவ்ாகிக்கும் துளண நிறுவனங்கள், அவற்ளற 
முளறயாக நிரவ்ாகிக்காமல் இருப்போல்ோன், குடிதயற்றவாசிகள் 
நட்டமளடகின்றனர.் அேற்கு தீரவ்ாக, உடனடியாக தோட்டப்புற நிரவ்ாகம் 
குறிேே் ஒரு வளரமுளறளய பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம் 
முன்ளவக்கும். 

ஃடபல்டா ேளலவர ்பேவிக்கு, ஆக்கமும், பரந்ே அனுபவமும், தநரள்மயும் 
மிகுந்ே நபர ்நியமிக்கப்படுவார.் 

 ாக்குறுதி3: ஃமபல்டா நிலகுடிமைை்ை ாசிகளி கடன்சுகமகை 
குகைத்தல் 

ஃடபல்டா குடிதயற்றவாசிகளின் பிள்ளளகள், ஃடபல்டா நிரவ்ாகம், அேன் 
துளண நிறுவனங்களில் பணிபுரிய முன்னுரிளம அளிக்கப்படும்.  

ஃடபல்டா குடிதயற்றே்திட்டம் விரிவுப்படுே்ேப்படுமானால், குளறந்ே 
வருமானம் டபறும் ேரப்பினர ்மட்டுதம அே்திட்டே்தில் பங்டகடுப்பளே 
உறுதிடசய்தவாம். 

மறுபயிரீட்டு காலே்தில் வாழ்வு டசலவீன கடனுேவி, மாேேத்ுக்கு 2000 ரிங்கிட ்
வளர உயரே்்ேப்படும். அதேதவளளயில், அளவுக்கு மீறிய கடன்சுளமயால் 
குடிதயற்றவாசிகள் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பளே உறுதிடசய்ய, நிதிநிரவ்ாக 
ஆதலாசளனகள் வழங்கப்படும். 



 

அம்தனா-தேசிய முன்னணி காலே்தில் தபால் அல்லாமல், அறுவளட முடிந்ே 
45 நாட்களுக்குள், பணே்ளே குடிதயற்றவாசிகளுக்கு வழங்குவளே, 
பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம் உறுதிடசய்யும். 

ஃடபல்டாவின் முேலீடுகளில் வரும் இலாப ஈவுகள், குடிதயற்றவாசிகளின் 
கடளன அளடப்பேற்கு பயன்படுேே்ப்படும். இேன்வழி, குடிதயற்றவாசிகள் 
கடன்சுளமயில் ேே்ேளிக்காமல் இருப்பளே உறுதி டசய்ய முடியும். 
அதேப்தபால, கடன்சுளமயிலிருந்து 50% ேள்ளுபடி, வட்டியில்லா கடன் 
வழங்கும் முளறகள் குறிே்தும் ஆய்வு டசய்யப்படும். 

ஃடபல்டா குடிதயற்றவாசிகளின் இரண்டாம், மூன்றாம் ேளலமுளறயினர,் 
நாடு முழுவதுமுள்ள வாங்கும் சக்திக்குட்பட்ட வீடுகளள வாங்குவேற்கு 
முன்னுரிளம வழங்கப்படும். இது, அவரக்ள் பரந்ே டபாருளாோர 
வாய்ப்புகளால் பலனளடய டசய்யும்.  

 ாக்குறுதி 4 : ஃமபல்டா பகுதிககள நவீனமைப்படுத்துதல் 

ஃடபல்டாவின் முேலீடுகளில் இருந்து வரும் இலாபங்களள, ஃடபல்டா 
குடிதயற்றப்பகுதிகளள தமம்படுே்ேவும், நவீனமயப்படுேே்வும் 
பயன்படுேே்ப்படும். அடிப்பளட வசதிகள், இளணய டோடரப்ு 
ஆகியவற்ளறக் டகாண்ட ஃடபல்டா நகரப்்புறங்கள் உருவாக்கப்படும். 

ஃடபல்டா குடியிருப்புக்கள், நகரப்்புறங்களுக்கு இளடதயயான டோடரப்ு 
கட்டளமப்புக்கள் ஒழுங்கப்படுேே்ப்பட்டு நிரம்ாணிக்கப்படும். இது ஃடபல்டா 
குடியிருப்புவாசி இளளஞரக்ளுக்கு அதிகமான தவளலவாய்ப்புகளள 
ஏற்படுே்தும். 

 ாக்குறுதி 5 : ஃமபல்டா குடிமைை்ை ாசிகளின் பிள்களகளுக்கு சிைந்த 
கல்வி  ாை்ப்பு 

ஃடபல்டா நிரவ்ாகம், கல்வியளமசச்ுடன் இளணந்ே டசயல்படுவதின் வழி, 
ஃடபல்டா நிலே்திட்டங்களில் உள்ள பள்ளிகளின் கட்டளமப்பு முளறயாக 
இருப்பது உறுதிடசய்யப்படும்.  

முழு விடுதி பள்ளிகள், மாரா இளடநிளல கல்லூரிகள், டோழில்திறன் பயிற்சி 
கல்லூரிகள், டபாது பல்களலகழகங்களில் பயில ஃடபல்டா 
குடிதயற்றவாசிகளின் பிள்ளளகளுக்கு இடஒதுக்கீடு ஆவண டசய்யப்படும்.  

ஃடபல்டா குடிதயற்றவாசிகளின் பிள்ளளகளுக்கு கல்வி உேவிநிதிகள் 
அதிகரிக்கப்படும். இந்ே கல்வி உேவிநிதியானது, ஃடபல்டாவில் இருந்து 
மட்டுமல்லாமல், ேனியார ்நிறுவனங்களிடம் இருந்தும் டபறப்படும். 

ஃடபல்டா குடிதயற்றவாசிகளின் பிள்ளளகளுக்கு டோழில்திறன் பயிற்சிகள் 
வழங்கப்பட்டு, அவரக்ளின் டபாருளாோரே்ளே பல்வளகப்படுே்தும் விேமாக 
விவசாய-சுற்றுலா தமம்படுே்ேப்படும்.  

 



 

இளவயளனே்தும், ஃடபல்டா இளம் ேளலமுளறயினருக்கு புதிய 
வாய்ப்புகளள ஏற்படுே்தி, சமூக சீரத்கடுகளில் இருந்து ஃடபல்டா இளம் 
ேளலமுளறயினர ்விடுபடுவளே உறுதி டசய்யும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

இந்திை ெமுதாைத்துக்கான சிைப்பு திட்டங்கள் 

சுேந்திரே்திற்கு முன்பிலிருந்து, இந்நாட்டின் தமம்பாட்டிற்கு ேங்களள 
அரப்்பணிேத்ு டகாண்டுள்ள இந்திய சமுோயம் பல ேசாப்ேங்களாக, 
அம்தனா-தேசிய முன்னணியால் புறக்கணிக்கப்பட்டு வந்துள்ளது. டோடரந்்ே 
புறக்கணிப்பினால், இந்திய சமுோயே்தில் டபரும்பான்ளமயினர ்இன்னும் 
ஏழ்ளமயின் பிடியிதல சிக்கியுள்ளனர.் அம்தனா-தேசிய முன்னணி ஆட்சியில் 
இந்திய சமுோயம் புறந்ேள்ளப்பட்டுள்ளளேயும், வருவாய் இளடடவளி 
அதிகமாக இருப்பளேயும் இன்றும் கண்கூடாக காண முடிகின்றது. 

தேசிய முன்னணியின் உறுப்புக்கட்சிகள் இந்திய சமுோயே்திற்காக 
தபாராடவில்ளல.  அம்தனா தேசிய முன்னணி அரசாங்கம், இந்திய 
சமுோயே்ளே ேங்களது விருப்பம் தபால நடே்தும் மூன்றாம்ேர மக்களள 
தபால நடே்தி வந்துள்ளது.  

மதலசியாவின் குடிமக்கள் என்ற அடிப்பளடயில், புறக்கணிப்புக்கு 
உள்ளாகமால், அளனேத்ு மதலசியரக்ளள தபாலதவ வாழ்வேற்கு மதலசிய 
இந்தியரக்ளுக்கு உரிளமயுள்ளது; இந்தியரக்ளுக்கு எதிரான 
புறக்கணிப்புகளள ஒழிக்கும் தநரம் வந்துவிட்டது. இந்திய சமுோயே்தின் 
குரலுக்கும், தகாரிக்ளககளும் மதிக்கப்பட தவண்டும். 

பக்காே்ோன் ஹாராப்பான், இந்திய சமுோயம் உட்பட அளனேத்ு இன 
மக்களும் சமூகநீதி, சமே்துவம் டபற்று ஒற்றுளமயுடன் வாழ தீரவ்ு 
ஏற்படுே்துவதே பக்காே்ோன் ஹராப்பானின் நிளலப்பாடாகும். 

ேற்டபாழுது நிலவும் டபாருளாோர இளடடவளிளய களலய தவண்டுடமனில், 
இந்திய சமுோயே்தின் தேளவகளள கவனேத்ுடன் ளகயாள தவண்டும் 
என்பளே பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் உணரந்்துள்ளது. 

நாட்டில் மற்ற இன மக்களுடன் சரிசமமாக நிற்க இந்திய சமுோயே்தின் 
சமூக, டபாருளாோர நிளலளய தமம்படுே்ே தவண்டும் என்பதே பக்காே்ோன் 
ஹாராப்பானின் எண்ணமாகும். நாட்டின் வளங்கள் சரிசமமான முளறயில் 
பங்களிக்கப்பட தவண்டும். இந்தியரக்ளுக்கு எதிரான டபாருளாோர 
புறக்கணிப்பு நிறுேே்ப்பட தவண்டும், 

மதலசிய இந்தியரக்ளுக்கு என்று சிறப்பான உறுதிப்பாடுகளள பக்காே்ோன் 
ஹாராப்பான் முன்ளவக்கின்றது. இந்திய சமுோயே்திற்கு எங்களின் 
உறுதிடமாழிகள், பின்வருமாறு :- 

 

1. புதிய மே்திய அரசாங்கே்ளே அளமே்ே 100 நாட்களுக்குள் நாடடற்ற 
மதலசிய இந்தியரக்ளின் பிரசச்ளன தீரக்்கப்படும்; 

2. இந்திய சமுோயே்ளே தசரந்்ே குளறந்ே வருமானம் டபறும் 
குழுவினரின் வீடட்ுடளம தேளவக்கு முக்கியே்துவம் வழங்கப்படும். நல்ல 
வாழும் முளறயிலான வீடு, நியாய விளலயில் அவரக்ளுக்கு வழங்கப்பட  



 

தவண்டும். அதேதவளளயில், வீடு வாங்குவேற்கான கடன் வசதி 
பிரசச்ளனகளள களளய, வாடளக-கடன் தபான்ற சிறப்பு ஏற்பாடுகள் 
டசய்யப்படுவது குறிே்தும் ஆராயப்படும்; 

3. முன்னாள் தோட்டப்புற நிலங்களில் தமம்பாட்டு திட்டங்களள 
தமற்டகாள்ளும் தமம்பாட்டாளாரக்ள், முன்னாள் தோட்ட டோழிலாளரக்ள் 
தேளவளய நிளறதவற்றும் வண்ணம், மலிவு வீடு திட்டங்களள 
டசயல்படுே்துமாறு, உள்ளூராட்சி மன்றங்கள், மாநில அரசாங்கங்கள் 
நிபந்ேளனயிடுமாறு அறிவுறுேே்ப்படும்.  

4. இந்திய சமுோய பிள்ளளகள் சிறப்பான கல்விளய டபற, அளனேத்ு 
ேமிழ்ப்பள்ளிகளும், முழு உேவிப்டபறும் பள்ளிகளாக மாற்றப்படும். 
ேமிழ்ப்பள்ளிகளின் கட்டளமப்பு, தேசிய பள்ளி கட்டடங்களளப் தபால, 
சிறப்பாக இருப்பதும் உறுதி டசய்யப்படும். 

5. பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம், அரசினால் நிரவ்கிக்கப்படும் 
ேமிழ் இளடநிளலப்பள்ளிளய அளமக்கும். 

6. பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம், நாடு முழுவதுமுள்ள மாரா 
இளடநிளல கல்லூரி, முழுவிடுதி பள்ளிகளில் இந்திய மாணவரக்ளின் 
தசரக்்ளகளய அதிகரிக்கும். இந்ே தசரக்்ளகயில், குளறந்ே வருமானம் டபறும் 
குடும்பங்கள், முன்னாள் தோட்ட டோழிலாளரக்ளின் குடும்பங்கள், நகரப்்புற 
ஏழ்ளமயில் சிக்கி ேவிக்கும் குடும்பங்கள் ஆகியவற்ற தசரந்்ே 
பிள்ளளகளுக்கு முன்னுரிளம வழங்கப்படும்; 

7. முழுவிடுதி பள்ளிகள், மாரா இளடநிளல கல்லூரிகளள ேவிரே்்து, 
அன்றாட விடுதி பள்ளிகளிலும் இந்திய மாணவரக்ளின் தசரக்்ளக 
அதிகரிக்கப்படும். அந்ே தேளவக்தகற்ப அன்றாட விடுதி பள்ளிகளின் 
விடுதிகள் அதிகரிக்கப்படும்; 

8. பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் முன்ளவக்கும் வளரச்ச்ி டசயல்திட்டே்தில், 
இந்திய சமூகம் பின்ேங்கி விடாமல் இருக்க, டோழில்திறன், ளகே்திறன் 
கல்வி திட்டங்களில் இந்திய இளளஞரக்ள் பங்டகடுப்பது 
உறுதிடசய்யப்படும். அவ்வாறு, திறன்டபற்ற இளளஞரக்ளுக்கு 
தவளலவாய்ப்பு திட்டங்களும் டசயல்படுே்ேப்படும்; 

9.  இந்திய சமுோய இளளஞரக்ள், தபாளேப்டபாருள், மதுப்பழக்கம் 
ஆகியவற்றுக்கு அடிளமயாகி, குண்டர ்கும்பல் நடவடிக்ளககள் 
ஆகியவற்றில் சிக்கி சீரழியாமல் இருக்க, அளனே்து ேரப்பினருக்கும் 
தேளவயான சமூகநல திட்டங்கள் பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் 
அரசாங்கேே்ால் நளடமுளறப்படுே்ேப்படும். சமூகநல திட்டங்கள் சரியாக 
இருக்கும் தவளளயில், இந்திய இளளஞர ்இே்தீசட்சயல்களில் ஈடுபடாமல் 
இருப்பளே உறுதி டசய்ய முடியும். 

 

 



 

10. பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம், ஆட்சியின் முேல் 
ேவளணயில், மாே சம்பளே்ளே 1500 ரிங்கிட்டாக நிரண்யிக்கும். அேன்வழி, 
இந்ே வருமான தகாட்டில் இருக்கும் இந்தியரக்ள் தநரடி பயனளடவாரக்ள்; 

11. அளனே்து மே்திய அரசாங்க துளறகள், மாநில அரசு துளறகள், அரசு 
நிறுவனங்கள், உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் ஆகியவற்றில், புதிய 
தவளலகளுக்கான தசரக்்ளகயில், குளறந்ேது 10% இந்தியரக்ள் இருப்பளே 
உறுதி டசய்யுமாறு அறிவுறுேே்ப்படுவாரக்ள்; 

12. இந்திய சமுோய தமம்பாட்டுக்காக, முேல் பேத்ு ஆண்டுகளுக்கு 4 
பில்லியன்  ரிங்கிட ்என்ற அடிப்பளடயில், ஒரு சிறப்பு நிதி அளமக்கப்படும். 
இந்ே நிதி, இந்திய சமுோயே்ளே சமநீதியுடன் தமம்படுே்ே உேவும். அந்ே 
நிதிளய, மே்திய அரசு நிறுவனங்கள், மற்றும் ேனியார ்துளற 
நிறுவனங்களிடமிருந்து தசரக்்கப்படும். இந்ே நிதி உடனடியாக 
டசயல்படுே்ேப்படுவளே உறுதிடசய்ய, எங்களது அரசாங்கே்தின் முேலாவது 
வரவு டசலவு அறிக்ளகயில், 100 மில்லியன் ரிங்கிட ்ஒதுக்கீடு டசய்யப்படும். 
இந்ே நிதியானது, சிங்கப்பூரின் “சிண்டா” நிறுவனே்தின் டசயல்பாடுகளள 
ஒே்திருக்கும். 

13. பினாங்கு இந்து அறப்பணி வாரியே்ளே அடிப்பளடயாகக் டகாண்டு, 
இந்து அறப்பணி வாரியம் அளமக்கப்படும். டோடக்க கட்டமாக, டகடா, 
தபராக், சிலாங்கூர,் பஹாங், டநகிரி டசம்பிலான், மலாக்கா மற்றும் டஜாகூர ்
ஆகிய மாநிலங்களில், பக்கே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம், இந்து 
அறப்பணி வாரியங்களள அளமக்கும். 

14. இந்திய சமூகே்ளே தசரந்்ே ேனிேத்ுவாழும் ோய்மாரக்ளுக்கு திறன் 
பயிற்சி அளிக்கப்படும். ேனிே்துவாழும் ோய்மாரக்ளள டபாருளாோர 
ரீதியில் பலப்படுேே், திறன்பயிற்சி வழங்க, “வழிகாட்டி” திட்டங்கள் 
நளடமுளறப்படுேே்ப்படும்; 

15. இந்திய சமூகே்ளே தசரந்்ே டபண்கள், இளளதயார,் வீட்டிலிருந்து 
டோழில்புரியும் ேரப்பினருக்கு, உேவும் வண்ணம், சிறுடோழில், வணிக 
கடனுேவிகள் ஏற்பாடு டசய்து ேரப்படும்; 

16. அரசுேத்ுளறகள், ேனியார ்துளறகளின் பணி நியமனங்களில், இந்திய 
சமுோயே்தினர ்புறக்கணிக்கப்படாமல் இருப்பளே உறுதிடசய்ய, “சரிசம 
தவளலவாய்ப்பு ஆளணயம்” அளமக்கப்படும்; 

17. ஃடபல்டா, ஃடபல்க்ரா, தபான்ற அடிப்பளடகளள டகாண்ட 
நிலே்திட்டங்களில் பங்டகடுக்க இந்திய சமுோயே்தினருக்கு வாய்ப்புகள் 
ஏற்படுே்தி ேருவளே பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசு உறுதி டசய்யும். 
அதேதவளளயில், காய்கறி பயிரிடுேல், மாடு வளரே்்ேல் தபான்ற விவசாயம் 
சாரந்்ே டோழில்களில் ஈடுபட, கடனுேவி மற்றும் ஒழுங்குபடுே்துேல் 
உேவிகளும் டசய்யப்படும்; 

 



 

18. இந்திய சமுோயே்தினர ்அதிகம் ஈடுபடும் டோழில்துளறகளி, 
குறிப்பாக தபாக்குவரே்து, மற்றும் மறுசுழற்சி டோழில்களுக்கான 
உரிமங்கள் டபறுவது எளிோக்கப்படும்; 

19. இந்து சமய மக்களுக்கு, அவரக்ளின் மே நம்பிக்ளகளய 
நளடமுளறப்படுேே் ஆலயங்களுக்கும், இடுகாடுகளுக்கும் நில தேளவ 
இருக்கின்றது. பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம், இந்து ஆலயங்கள், 
இடுகாடுகளுக்கு தேளவயான் நில வசதிகளள ஏற்பாடு டசய்து ேரும்; 

20. ஒரு ஆலயம் அல்லது இடுகாடு மாற்றப்பட தவண்டிய தேளவ 
இருந்ோல், குறிப்பிடட் ஆலயே்ளே சாரந்்ே மக்களிடம் தபசச்ுவாரே்்ளே 
நடே்திய பிறதக, அவ்வாறான மாற்றங்கள் டசய்வளேயும், அவ்வாறு மாற்றம் 
டசய்யப்படும் டபாழுது, அதே அளவிலான மாற்று நிலம் 
வழங்கப்படுவளேயும் பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம் உறுதி 
டசய்யும்; 

21. பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் ஆட்சியின் முேல் ேவளணயில், 
காவல்துளற குற்ற, புகார ்சுதயட்ளச ஆளணயம் அளமக்கப்படும். இந்திய 
சமூகே்ளே சாரந்்ே காவல் நிளலய மரணங்கள் குறிேே் விசாரளணகள் 
முடுக்கி விடப்படும்; 

22. இந்திய சமுோயே்தில் நிலவும் நகரப்்புற ஏழ்ளம, மற்றும் சமூக 
பிரசச்ளனகளள களளய, நகரப்்புற, புறநகர ்தமம்பாட்டு அளமசச்ு தபான்ற 
அரசுேத்ுளறகள் ஆய்வுகள் நடே்தி தீரள்வ முன்ளவக்க பணிக்கப்படும். 
அம்தனா-தேசிய முன்னணி ஆட்சியில் நடப்பது தபால் அல்லாமல், இந்திய 
சமுோயம் புறக்கணிப்புக்கு ஆளாகாமல், சமூகநல திட்டங்களள 
நளடமுளறப்படுேே் கட்டளளயிடப்படும்; 

23. பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம் அன்னிய டோழிலாளரக்ளின் 
எண்ணிக்ளகளய குளறக்கும். இேன்வழி, இந்தியரக்ள் உட்பட அதிகமான 
மதலசியரக்ளுக்கு,  தவளல வாய்ய்பு ஏற்படுே்ேப்படும். இேன்வழி, 
பக்காே்ோன் ஹாராப்பன் முேல்ேவளணயில் டசயல்படுே்தும் 15000 ரிங்கிட ்
குளறந்ே வருமான டசயல்பாட்டின் கீழ்,அதிகமான குளறந்ே வருமானம் 
டபறும் இந்தியரக்ள் பயனளடவாரக்ள்; 

24. நாட்டின் அளனேத்ு பகுதிகளிலும் சுகாோர தசளவளய தமம்படுே்ே 
பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் கடப்பாடு டகாண்டுள்ளது. இந்தியரக்ள் 
அதிகமாக வசிக்கும் தோட்டப்புறங்களிலும் இந்ே சுகாோர தசளவ தமம்பாடு 
முன்ளவக்கபடும். இந்ே இலவச சுகாோர தசளவ, இந்திய 
சமுோயே்தினருக்கு தேளவக்தகற்ப கிளடப்பளே பக்காே்ோன் 
ஹாராப்பான் உறுதிடசய்யும்; 

 

 

 



 

25. குழந்ளேகளள ஒரு டபற்டறாருக்கு டேரியாமல் மேம் மாற்றும் 
நடவடிக்ளககளில் இந்தியரக்ள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர.் இந்ே விவகாரே்ளே 
சுமூகமாக தீரக்்க பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம் நடவடிக்ளக 
எடுக்கும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

மகளிருக்கான சிைப்பு திடட்ங்கள் 

நமது வாழ்வில், டபண்களுளடய பங்கு மறுக்க முடியாேது. மகளிருளடய 
பங்ளக அங்கீகரிக்கும் வண்ணம், பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம், 
அவரக்ளுளடய உரிளமளய வலுப்படுேத்ும் திட்டங்களள டசயல்படுே்தும். 
மகளிருக்டகன்று, பக்காே்ோன் ஹாராப்ளப ஐந்து சிறப்பு திட்டங்களள 
வளரந்துள்ளது : 

 

1. மகளிருளடய தேளவகளள உணரந்்ே நாட்டின் டபாருளாோரம் 

2. மகளிர ்சமூக பாதுகாப்பு, சுகாோர தபணளல உறுதிபடுே்துேல் 

3. நாட்டின் கல்விே்துளறயில் மகளிரின் தமம்பாட்ளட முன்னிறுே்துேல் 

4. டபண்களின் உரிளமகளள, உணரவ்ுகளள மதிக்கும் சட்டங்கள் 

5. அரசியல் அரங்கில் அதிகமான மகளிர ்ஈடுபட வாய்ப்புக்கள் 

 

 ாக்குறுதி 1 :மகளிருகடை மதக ககள உணைந்்த நாட்டின் 
மபாருளாதாைம் 

1. ஆண், டபண் என பாலின தவறுபாடுகள் இன்றி, தவளலவாய்ப்புகள், 
பேவி உயரவ்ு மற்றும் ஊதிய நளடமுளற டசயல்படுே்ேப்பட, சட்டம் ஒன்று 
இயற்றப்படும், 

2. நாட்டின் வரவுடசலவு திட்டமானது, பாலின தேளவகள் அறிந்ே 
வரவுடசலவு திட்டமாக இருப்பது உறுதி டசய்யப்படும். 

3. அளனே்து டோழில்துளறகளிலும் டபண்களின் ஈடுபாடு அதிகரிக்க, 
திட்டங்களள வகுேத்ு டசயல்படுே்துேல். 

4. பரந்ே டோழிற்சந்ளேயில் தபாட்டியிட, டபண்களுக்கான சிறுடோழில் 
கடனுேவி திட்டங்களள ஏற்படுே்துேல் 

5. டபண்களின் டசாே்துடளம, முேலீடு, தசமிப்புகளள அதிகரிக்க சிறப்பு 
திட்டங்களள அறிமுகப்படுேத்ுேல் 

6. தவளலயிடங்களிதலதயா, அல்லது அேற்கு அருகாளமயிதலதயா, 
குழந்ளேகள் பராமரிப்பு ளமயங்கள் அளமக்க நிறுவனங்களுக்கு நிதியுேவி. 

 

7. வயது முதிரந்்தோர,் குழந்ளே டபற்ற மாேர ்தபான்தறாளர பராமிக்கும் 
பராமரிப்பு தசளவ ளமய டோழில்துளறளய ஊக்கப்படுேத்ுேல் 

8. பிரசவ விடுமுளறளய 60 நாட்களிலிருந்து, 90 நாட்களாக அதிகரிே்ேல் 

 



 

வாக்குறுதி 2 : மகளிர ்சமூக பாதுகாப்பு, சுகாோர தபணளல உறுதிபடுே்துேல் 

1. டபண்கள் எதிரத்நாக்கும் மனநல பிரசச்ளனகள், மன அழுேே் 
பிரசச்ளனகளள களலய சிறப்ப் பயிற்சிகள், ேன்முளனப்பு பயிற்சிகளள 
நடே்துேல் 

2. டபண்களின் சுகாோர தபணல்கள் குறிேத்ு விழிப்புணரவ்ு திட்டங்களள 
அதிகரிேே்ல் 

3. டபண்கள் ேங்களளயும், ேே்ேம் குடும்பேத்ினளரயும் காே்துக்டகாள்ள 
கரப்்ப சுகாேரம் குறிே்ே விழிப்புணரவ்ு திட்டங்களள டசயல்படுேத்ுேல். 

4. கரப்்பப்ளப புற்றுதநாய், மாரப்க புற்றுதநாய் குறிேே் ஆரம்பக்கட்ட 
விழிப்புணரள்வ, டபண்கள் மே்தியில் அதிகரிப்பதோடு, மாரப்க புற்றுதநாய் 
தசாேளனயான “மம்தமாகிராம்”, மற்றும் கரப்்பப்ளப புற்றுதநாய் 
தசாேளனயான “தபப்ஸ்மியர”் ஆகியவற்ளற டபாது மருே்துவமளனகளில் 
டபண்கள் டசய்துக்டகாள்ள ஆவண டசய்யப்படும் 

5. டபண்கள் ேங்களது பிரசச்ளனகளுக்கு உேவிளய நாட, ஒவ்டவாரு 
டோகுதியிலும் டபண்களுக்கான சிறப்பு தசளவ ளமயங்கள் அளமக்கப்படும் 

6. நகரப்்புற, புறநகர ்தமம்பாடுகள், டபண்களுக்கான பாதுகாப்பு உறுதி 
டசய்யப்பட்ட தமம்பாடாக இருப்பது கட்டாயமாக்கப்படும் 

7. தவளலக்கு டசல்லாே குடும்ப மாேரக்ளுக்கான ஊழியர ்தசமநிதி (KWSP) 
அறிமுகம் டசய்யப்படும். இந்ே தசமநிதிக்கு, கணவனின், ஊதியே்திலிருந்து 
டவறும் 2% மட்டுதம பிடிே்ேம் டசய்யப்படும். குடும்ப மாேரக்ளின் தசளவளய 
மதிக்கும் வண்ணம், பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம் மாேம் 
ஒன்றுக்கு, 50 ரிங்கிடள்ட அந்ே தசமநிதிக்கு வழங்கும். 

8. தவளலயிடங்களில் நடக்கும் பாலியல் டோல்ளலகளள களலய, சிறப்பு 
பயிற்சி கட்டாயமாக்கப்படும். 

 ாக்குறுதி 3 : நாடட்ின் கல்வித்துகையில் மகளிைின் மமம்பாடக்ட 
முன்னிறுத்துதல் 

1. “டபண்களள மதிே்ேல்” என்ற கருப்டபாருளள அளனேத்ு நிளல 
கல்விகளிலும் பாடே்திட்டமாக அறிமுகப்படுேத்ுேல். 

2. குடும்பே்ளே பாரே்த்ுக்டகாள்வேற்காக, ேங்களது கல்விளய நிறுே்திய 
டபண்கள், எப்டபாழுது தவண்டுமானாலும், கல்விளய டோடரலாம் என்ற 
நிளலளய ஏற்படுேத்ு “வாழ்நாள் முழுக்க கல்வி” திட்டே்ளே 
அறிமுகப்படுே்துேல். 

3. பாலின புரிேல் குறிேே் கல்வியிளன, இளடநிளலப்பள்ளிகளிலிருந்து 
டோடங்குேல். 



4. பாலரப்்பள்ளியில் பயிலும் பிள்ளளகளள டகாண்டுள்ள 
ோய்மாரக்ளுக்கு உேவும் வண்ணம், ேற்டபாழுது பல்தவறு ேரப்புக்களாலும் 
நிரவ்ாகிக்கப்படும், கண்காணிக்கப்படு பாலர ்கல்வி நிளலயங்களள, ஒரு 
“பாலர ்தமம்பாட்டு நிளலயம்” என்ற ஒரு துளறயின் கீழ் 
ஒன்றிளணக்கப்படும். குளறந்ே வருமானம் டபறும் குடும்பங்களுக்கு 
முளறயான நிதியுேவியும் வழங்கப்படும். 

 ாக்குறுதி 4 : மபண்களின் உைிகமககள, உணைவ்ுககள மதிக்கும் 
ெட்டங்கள் 

1. மணமுறிவு, ஜீவனாம்சம், மற்றும் குழந்ளேகள் பராமரிப்பு உரிளம 
ஆகியவற்றில் டபண்களின் உரிளமகளள ேற்காக்கும் வண்ணம், குடும்ப 
சட்டம் மற்றும் சம்பந்ேப்பட்ட சட்டங்களள திருே்துவேற்கு, குடும்ப 
சட்டே்திருே்ே சிறப்புக்குழு ஒன்ளற அளமே்ேல். 

2. குளறந்ேபட்ச திருமண வயது 18 என்று நிளலப்படுேே், சட்டம் ஒன்ளற 
இயற்றுேல். 

3. பாலின தவற்றுளமகளள களலந்து, டபண்களுக்கு சட்டரீதியில் அநீதி 
நிகழாமல் இருக்கும் வண்ணம் அளனே்து சட்டங்களளயும் ஆய்வு டசய்ேல். 

4. அளனே்து நிளலகளிலும், பாலியல் டோல்ளலகளள நிறுே்துவேற்கு, 
பாலியல் டோல்ளல சட்ட மதசாோளவ அறிமுகப்படுே்துேல். 

 ாக்குறுதி 5 : அைசிைல் அைங்கில் அதிகமான மகளிை ்ஈடுபட 
 ாை்ப்புக்கள் 

1. வருங்கால டபண் ேளலவரக்ளள உருவாக்குவேற்கு, மகளிர ்
ேளலளமேத்ுவ, அரசியல் பயிற்சி ளமயங்களள உருவாக்குேல். 

2. அளனே்து நிளலகளிலும், குளறந்ேபட்சம் 30% டகாள்ளக 
வகுப்பாளரக்ள், டபண்களாக இருப்பது உறுதி டசய்யப்படும். 

3. டபண்களின் பங்களிப்ளப அதிகரிக்கும் வண்ணம், அரசியல் கட்சி 
தேரவ்ுகள், மற்றும் டபாதுே்தேரே்ல் முளறகளில் மாற்றம் டகாண்டுவரப்படும். 

4. டபண்கள் பங்களிப்ளப உறுதிடசய்ய அளனேத்ு நிளலகளிலும் 
கணக்காய்வு டசய்யப்படும். 

5. நாட்டின் எதிரக்ாலே்தில், சமூகம் முற்தபாக்கான சிந்ேளனயுடன் திகழ, 
“இளம்டபண்கள் நாட்டின் எதிரக்ாலம்” என்ற சிந்ேளன மக்களிடம் 
விளேக்கப்படும். 

 

 

 

 



 

இகளமைாருக்கான சிைப்பு திட்டங்கள் 

மதலசிய இளளதயார,் ஆண், டபண் தவறுபாடுகளள கடந்து, தேசிய, 
பிராந்திய, அளனேத்ுலக மட்டங்களில் ேங்களது ேடங்களள பதிே்துள்ளனர.் 
நமது இளளதயார,் விளளயாட்டு, களல,  நடிப்பு, டோழில்ேத்ுளற, 
அறிவியல், டோழில்நுட்பம், சமூகதசளவ என அளனே்து துளறகளிலும் ேமது 
ஆற்றளல டவளிப்படுே்தியுள்ளனர.் அவரக்தள, நமது நாட்டின் இலட்சியே்ளே 
சுமக்கும், நாளளய நம்பிக்ளக. 

இளளதயாரக்ள், ேங்களது ஆற்றளல டவளிப்படுேே், அவரக்ள் மீது 
திணிக்கப்பட்டிருக்கும் பல்தவறு விேமான கட்டுப்பாடுகளள ேகரக்்க 
தவண்டும் என்பது பக்காே்ோன் ஹாராப்பானின் நிளலப்பாடு. 
இளளதயாரக்ள் ேமது ஆற்றளல ேளடயின்றி டவளிப்படுேே், பக்காே்ோன் 
ஹாராப்பான் அரசாங்கம் கீழ்காணும் 5 டசயல்திட்டங்களள 
நளடமுளறப்படுே்தும். 

1. நியாயமான ஊதியே்ளேக் டகாண்ட அதிகமான தவளலவாய்ப்புகளள 
உருவாக்குேல் 

2. வாழ்க்ளகசச்ுளம டசலவீனே்ளே குளறே்ேல் 

3. இளளதயார ்வாங்கும் சக்திக்குட்பட்ட, ேங்குவேற்கு வசதியான 
வீடளமப்பு திட்டங்களள டசயல்படுேத்ுேல் 

4. ேரமான இலவச கல்விளய வழங்குேல் 

5. டோழில் மற்றும் வாழ்க்ளகே்ேரன் ஆகியவற்ளற மிேமாக்க, 
விளளயாட்டு, தகளிக்ளககளுக்கான வாய்ப்புகளள அதிகரிேே்ல் 

டசயல்திட்டம் 1 : நியாயமான ஊதியே்ளேக் டகாண்ட அதிகமான 
தவளலவாய்ப்புகளள உருவாக்குேல் 

 

1. பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் ஆட்சியளமேே் 5 ஆண்டுகளில், 
குளறந்ேபட்சம் 2500 ரிங்கிட ்மாே வருமானே்ளேக் டகாண்ட 1 மில்லியன் 
தவளலவாய்ப்புகளள உருவாக்குேல்  

2. அந்ே தவளலவாய்ப்புகளில் 200,000 தவளலவாய்ப்புகள் சபா மற்றும் 
சரவா மாநிலங்களில் உருவாக்கப்படும் 

3. இளளதயார ்டோழில்முளனவர,் மற்றும் டபாருளாோர வலுவாக்க 
திட்டே்தின் கீழ் ஆண்டுதோறும் 1 பில்லியன் ரிங்கிட ்இளளதயார ்
தமம்பாட்டுக்காக ஒதுக்கப்படும். இந்ே நிதியின் வழி, இளளதயார ்கீழ்காணும் 
துளறகளில் ேங்களது திறளமளய வளரக்்கலாம் :- 

 

 



 

a. புே்ோக்க விவசாயம் மற்றும் கால்நளட வளரப்்பு 

b. புறநகர ்பகுதிகளில் பசுளம சுற்றுலாளவ தமம்படுே்துேல் 

c. களல மற்றும் நுண்களல டோழில்துளற 

d. மின்விளளயாட்டு, குறிப்பாக வீடிதயா விளளயாட்டு உருவாக்கம், மற்ற 
டோழில்நுட்ப துளறகள் 

e. சமூக ஊடக டோழில்துளற  

 

4. ஒவ்டவாரு இளளதயாரும் ேமது ஆற்றளல டவளிப்படுே்ே ஏதுவாக, 
நிரவ்ாக டகாள்ளககளள வகுேே்ல் 

5. அதிகமான இளளதயார,் தமாட்டாரள்சக்கிளள பயன்படுேத்ும் 
காரணே்ோல், பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம், 
தமாட்டாரள்சக்கிள்களுக்டகன ேனி வழிகளள அளமப்பதுடன், மளழக்கு 
ஒதுங்குமிடம் தபான்ற கட்டளமப்புகளள அதிகரிக்கும் 

மெைல்திடட்ம் 2 :  ாழ்க்ககெச்ுகம மெலவீனத்கத குகைத்தல் 

1. இளளதயாரின் தினசச்ுளமளய குளறக்கும் வண்ணம் ஜிஎஸ்டி வரி 
மற்றும் தடால் கட்டணங்களள ஒழிேே்ல் 

2. இளளதயாரின் டபாருளாோர சுளமளய குளறக்க, டபட்தரால் 
விளலளய சீரப்டுேத்ுேல் 

3. ேற்டபாழுது சிலாங்கூர ்மாநிலே்தில் டசயல்படுேே்ப்படும், மருேத்ுவ 
உேவி திட்டே்ளே நாடு முழுவதும் அறிமுகப்படுேத்ுேல் 

4. 3000 ரிங்கிடட்ுக்கும் குளறந்ே வருமானம் டபறும் இளளதயார ்
குடும்பங்களுக்கு, 500 ரிங்கிட ்மருே்துவ உேவிேட்ோளக 

5. ேற்டபாழுது இளணய தசளவ தவகே்ளே இரண்டு மடங்கு 
அதிகரிப்பதுடன், அேன் விளலளய குளறக்கவும் ஆவண டசய்யப்படும் 

6. தவகமான இளணய தசளவ, அளனே்து சிறுநகர ்மற்றும் 
புறநகரக்ளிலும் கிளடப்பது உறுதி டசய்யப்படும் 

7. இளளதயாரின் தமாட்டாரள்சக்கிள் உரிம புதுப்பிே்ேல் கட்டணம் 
இலவசமாக்கப்படும் 

8. தபாக்குவரே்து டோடரள்ப தமம்படுே்ே, சுமார ்10,000 தபருந்துகளள 
டபாதுதபாக்குவரேத்ுக்காக அதிகப்படுே்ேப்படும் 

9. கிள்ளான் பள்ளே்ோக்கு மற்றும் மதலசிய முழுவதுமுள்ள அளனேத்ு 
நகரங்களிலும், அளனேத்ு டபாது தபாக்குவரே்துகளிலும், அளவில்லாமல் 
பயன்படுேே்க்கூடிய, மாேம் 100 ரிங்கிட ்மட்டுதம டசலுே்தும் 
டபாதுப்தபாக்குவரேத்ு அட்ளட அறிமுகப்படுே்ேப்படும். 



 

10. ேற்டபாழுது சிலாங்கூர ்மாநிலே்தில் நளடமுளறப்படுே்ேப்படுவளேப் 
தபால, 35 வயதுக்கும் குளறவான இளளதயார ்திருமணம் புரியும் டபாழுது 
உேவிேட்ோளகயாக 500 ரிங்கிட ்வழங்கப்படும் 

மெைல்திடட்ம் 3 : இகளமைாை ் ாங்கும் ெக்திக்குடப்ட்ட, தங்கு தை்கு 
 ெதிைான வீடகமப்பு திடட்ங்ககள மெைல்படுத்துதல் 

1. பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் ஆட்சியளமேே் இரண்டு ேவளணகளில், 1 
மில்லியன் வாங்கும் சக்திக்குட்பட்ட வீடுகள் நிரம்ாணிக்கப்படும் 

2. வாடளக-விற்பளன வீடட்ுடளம திட்டம், ேனியார ்தமம்பாட்டு 
திட்டங்கள் உட்பட நாடு முழுவது விரிவுப்படுே்ேப்படும். 

3. இளளதயார ்முேல் வீடு வாங்குவளே சுலபமாக்க, வீடட்ுக்கடன் 
டபறுவது எளிோக்கப்படும். 

4. மக்களின் சுளமளய குளறக்கும் வண்ணம், மலிவுவிளல வீடட்ுடளம 
திட்டங்களில் கட்டட பராமரிப்ளப அரசாங்கம் ஏற்றுக்டகாள்ளும். 

மெைல்திடட்ம் 4 : தைமான இல ெ கல்விகை  ழங்குதல் 

1. பாலர ்கல்வி, ஆரம்ப கல்வி, இளடநிளலக்கல்வி மற்றும் உயரக்ல்வி 
ஆகிய அளனே்து நிளலயிலான கல்வியும் இலவசமாக்கப்படும் 

2. உயரக்்கல்வி கூடங்களில் பயிலும் குளறந்ே வருமானம் டபறும் 
குடும்பங்களள தசரந்்ே மாணவரக்ளுக்கு, வாழ்க்ளக டசலவுேட்ோளக 
வழங்கப்படும் 

3. கல்லூரி மற்றும் பல்களலக்கழக சட்டம் மீட்டுக்டகாள்ளப்படும் 

4. இளளதயார ்மே்தியில் ேளலளமே்துவேள்ே வளரக்்க, புே்ோக்க 
சிந்ேளனகள் ஊக்குவிக்கப்படும். 

5. மாணவரக்ளுக்கு சிறப்பான கல்விளய தபாதிக்கும் வண்ணம், 
ஆசிரியரக்ள் மீது திணிக்கப்படும் தேளவயாற்ற அதிகார வரம்புகள் 
ஒழிக்கப்படும் 

6. மாற்றுே்திறனாளி குழந்ளேகளுக்கு ஆரம்ப கட்டே்திதலதய, 
மாற்றுக்கல்வி திட்டம் அறிமுகப்படுே்ேப்படும் 

7. ஃடபல்டா குடியிருப்புவாசிகளின் பிள்ளளகளுக்கு, இளடநிளல, மற்றும் 
உயரந்ிளல கல்விக்காக உேவிநிதி வழங்கப்படும் 

8. 4000 ரிங்கிடட்ுக்கும் குளறவான வருமானம் டபறும் இளளதயாரின் 
PTPTN கடன் ஒே்திளவக்கப்படும். இளளதயாளர கருப்புப்பட்டியலிடும் 
நளடமுளற நிறுே்ேப்படும் 

 

 



 

9. இளளதயாருக்கான டோழில்திறன், ளகே்திறன் பயிற்சிகள் 
ஒழுங்குப்படுேே்ப்படு, டஜரம்னிய இரட்ளட டோழில்திறன் பயிற்சிமுளற 
நாடு முழுவதும் விரிவுப்படுே்ேப்படும். இே்திட்டே்தின் வழி, தவளலயில்-
பயிற்சி வழங்குவேற்கு, ேனியார ்நிறுவனங்களுக்கு ஊக்குவிப்பு டோளக 
அளிக்கப்படும். 

மெைல்திடட்ம் 5 : மதாழில் மை்றும்  ாழ்க்ககத்தைன் ஆகிை ை்கை 
மிதமாக்க, விகளைாடட்ு, மகளிக்கககளுக்கான  ாை்ப்புககள 
அதிகைித்தல் 

1. இங்கிலாந்து பிரிமியர ்லீக் தபான்ற உலகே்தின் ேளலசிறந்ே 
விளளயாட்டு தபாட்டிகள் ஆரட்ிஎம் டோளலகாட்சி அளலவரிளசகளில் 
இலவசமாக ஒளிதயற்றப்படும் 

2. நகராட்சி மன்றங்களின் ஒேத்ுளழப்பின் வழி, நாடு முழுவதுமுள்ள 
நகரங்களில் மிதிவண்டி பாளேகள் அளமக்கப்படும் 

3. நாடு முழுவதும் 100 பசுளமயான தகளிக்ளக பூங்காக்கள் 
அளமக்கப்படும்; அவற்றில் குளறந்ேது 10 பூங்காக்கள், நீர ்மற்றும் 
கடுளமயான விளளயாட்டுகளுக்கான பூங்காக்களாக அளமயும் 

 

4. தமாட்டார ்வாகன தபாட்டிகளில் ஆரவ்முள்ள இளளஞரக்ளின் 
பாதுகாப்பான உபதயாகே்துக்காக, குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் தமாட்டார ்
வாகன தபாட்டி அரங்கங்கள் அளமக்கப்படும் 

5. மின்விளளயாட்டு துளறயில் ஆரவ்முள்ள இளளஞரக்ள் ேங்களது 
திறளமளய தமம்படுே்திக்டகாள்ள மின்விளளயாட்டு அரங்கங்களள 
அளமே்ேல். 

6. மளலதயறுேல், கரடுமுரடான பகுதிகளில் ளசக்கிதளாட்டம், 
ேளடப்தபாட்டிகள் தபான்றவற்ளற நாடு முழுவதும் தமம்படுே்ே, ஊக்குவிப்பு 
வழங்கப்படும். 

7. பினாங்கு மாநிலே்தில் டவற்றிகரமாக நடே்ேப்படும் தஜாரஜ்்டவுன் 
திருவிழாளவ தபான்று, இளளதயாரின் களல ஆரவ்ே்ளே வளரக்்க, பல்தவறு 
களலே்திருவிழாக்கள் நடே்ே ஆேரவு நல்கப்படும். 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

மூத்த குடிமக்களுக்கான சிைப்பு திடட்ங்கள் 

மதலசியாளவ இன்ளறய நிளலக்கு டகாண்டுவர, மூேே் குடிமக்கள் டசய்ே 
அரப்்பணங்கள் பல. மூே்ே குடிமக்களின் தசளவகளள மதிேத்ு அங்கீகரிக்க 
தவண்டும் என்பது, பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கே்தின் 
கடப்பாடாகும். 

அந்ே கடப்பாட்டின் அடிப்பளடயில், மூேே் குடிமக்களின் தசளவகளள 
அங்கீகரிக்கும் விேமாக், பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம் கீழ்காணும் 
சிறப்பு டசயல்திட்டங்களள மூே்ே குடிமக்களுக்காக அரப்்பணிக்கின்றது :- 

1. டோடரந்்து தவளல டசய்துவரும் மூே்ே குடிமக்களுக்கும், ஓய்விலிருந்து 
திரும்பி தவளல டசய்ய விரும்பும் மூேே் குடிமக்களுக்கான, வருமான 
வரியில், கழிப்பீடு வழங்கப்படும்.  

2. ஒருவரின் வயளே அடிப்பளடயாகக் டகாண்டு மூேே் குடிமக்களள 
பாகுபாட்தடாடு நடேத்ும் முேலாளிகளள ேண்டிக்க, வயது வரம்பு பாகுபாட்டு 
ஒழிப்பு சட்டே்ளே பக்காே்ோன் ஹாராப்பான் அரசாங்கம் இயற்றும். 

3. பணிஓய்வு டபற்ற மூே்ே குடிமக்கள் ஓய்வுக்டகாள்ள வாங்கும் ஓய்வு 
வீடுகள் ேரமாக இருப்பளே உறுதி டசய்ய சிறப்பு ஊக்குவிப்பு டோளக 
வழங்கப்படும். 

4. மூே்ே குடிமக்களின் சுகாோரே்ளே தபண, அரசு 
மருேத்ுவமளனகளுக்கான் மானிய ஒதுக்கீடு அதிகரிக்கப்படும் 

5. பராமரிப்பு தசளவ துளறளய தமம்படுேே் நடவடிக்ளககள் எடுே்ேல். 
குறிப்பாக மூே்ே குடிமக்கள் பராமரிப்பு, குறிே்து உயரக்ல்விக்கூடங்களில் 
குறிப்பிட்ட பாடே்திட்டே்ளேயும் அறிமுகப்படுே்ேலாம். 

6. மூே்ே குடிமக்கள் நடவடிக்ளக ளமயங்களள அதிகரிே்ேல் 

7. பினாங்கு மாநிலே்தில் டசயல்படுேே்ப்படுவளேப்தபால, மூேே் 
குடிமக்களுக்கு 150 ரிங்கிட ்நன்றி டோளகயாக வழங்கப்படும். 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 




