
  

 

 

 

பத்திரிகைச் செய்தி                                            11.11.2020 

 

செமநிதி உறுப்பினர்ைள் அவர்ைளுகைய செமநிதித் சதொகைகய 

எடுக்ை ஊக்குவிக்ை சவண்ைொம் 

_________________________________________________________________________ 

 

செமநிதி உறுப்பினர்ைள் தங்ைளுகைய ைணக்ைிலுள்ள செமநிதித் 
சதொகைகய எடுக்ை செமநிதி வொரியம் வழங்ைியுள்ள அனுமதிகய 
மறுபரிெீலகன செய்யுமொறு பினொங்கு பயனடீ்ைொளர் ெங்ைம் 
சைட்டுக்சைொள்வதொை அதன் தகலவர் முகைதீன் அப்துல் ைொதீர் கூறினொர்.  
தங்ைளுகைய ஓய்வுக் ைொலத்திற்சைன ஒதுக்ைப்பட்ை சதொகைகய 
இப்சபொழுசத செமநிதி உறுப்பினர்ைள் எடுத்துவிை அனுமதி 
வழங்ைக்கூைொது என்ற எங்ைள் சைொரிக்கைகய மீண்டும் வலியுறுத்த 
விரும்புைிசறொம் என்றொர் முகைதீன். 
 

2021-ன் சதெிய வரவு செலவுத் திட்ை உகரயில் செமநிதி ைணக்கு 1-
லிருந்து மொதத்திற்கு மசவ. 500-ஐ மசவ. 6,000 எட்டும் வகர 12 
மொதங்ைளுக்கு எடுப்பதற்கு அரெொங்ைம் அனுமதி சைொடுத்துள்ளதொை 
அறிவிக்ைப்பட்ைது.  சைொவிட் சபருந்சதொற்றின் ைொரணமொை தங்ைளுகைய 
சவகலகய இழந்தவர்ைளுக்கு உதவி செய்வசத இதன் சநொக்ைமொகும் 
என்று சவறு கூறப்பட்ைது.   

 

மக்ைகள செமநிதித் சதொகைகய எடுத்து செலவு செய்வதற்கு 
ஊக்குவிப்பதற்குப் பதிலொை சவகல இழந்தவர்ைளுக்கு உதவி செய்யும் 
சபொருட்டு சபொருளொதொரத் முகனப்புத் சதொகுப்பிகன அரெொங்ைம் அளிக்ை 
சவண்டும்.  ஏசனனில் 14.59 மில்லியன் செமநிதி உறுப்பினர்ைளில், 32 
விழுக்ைொட்டினருக்கு (4.7 மில்லியன் சபர்) தங்ைளுகைய செமநிதிக் 
ைணக்ைில் மசவ. 1,000 மட்டுசம எஞ்ெியிருக்ைிறது. 10 விழுக்ைொட்டினருக்கு 
(1.5 மில்லியன் சபர்) செமநிதி ைணக்கு 1-ல் மசவ. 5000 மற்றும் அதற்குக் 
குகறயொன சதொகைசய கவத்திருக்ைின்றனர்.  

 

சுமொர் 6.2 மில்லியன் (42%) செமநிதி உறுப்பினர்ைள் பணம் எடுப்பதற்கு 
அவர்ைளுகைய செமநிதிக் ைணக்ைில் மசவ. 6,000 கூை 
கவத்திருக்ைவில்கல.  சபருந்சதொற்று முடிவுக்கு வந்த பிறகு ஒருவர் 
சவகலக்குச் செர்ந்து 60 வயதில் சவகல ஓய்வு சபற்று 76 வயதில் 
இறந்து சபொைிறொர் (மசலெியர்ைளின் ெரொெரி வொழ்நொள்) என்று 



கவத்துக்சைொண்ைொல் அவர் பத்து வருைத்திற்கும் சமலொை கையில் 
பணமில்லொமல் இருப்பொர் என்று அர்த்தம்.   

 

உறுப்பினர்ைள் தங்ைளுகைய செமநிதித் சதொகையில் கை கவப்பகத 
பினொங்கு பயனடீ்ைொளர் ெங்ைம் எதிர்க்ைிறது. செமநிதி ெட்ைம் 1991-ன் பிரிவு 
27-ன் படி செமநிதி உறுப்பினர்ைளுக்கு அவர்ைளுைகய செமநிதி செமிப்புத் 
சதொகைக்கு வருைத்திற்கு 2.5 விழுக்ைொடு வட்டி சைொடுத்தொை சவண்டும்.  
2019-ல் செமநிதி வொரியம் வழக்ைமொன செமிப்புக்கு 5.45% ஈவுத்சதொகையும் 
(dividend) இஸ்லொமிய ஷரியொ செமிப்புக்கு 5.0% ஈவுத்சதொகையும் 
சைொடுப்பதொை அறிவித்தது.  ஆகையொல் உறுப்பினர்ைள் தங்ைளுகைய 
பணத்கத எடுக்கும் பட்ெத்தில் இந்த ஈவுத்சதொகைகய இழக்ை சநரிடும்.  
அசதொடு ஓய்வுக் ைொலத்திற்ைொை உள்ள பணத்கதயும் இழக்ை சநரிடும்.   

 

ஓய்வு ைொலத்திற்சைன உள்ள சதொகைகய எடுக்ைச் செொல்வது, ஒரு தந்கத 
தன்னுகைய ெிறுபிள்களைளின் அடுத்த சவகல செொற்றுக்ைொை, அவர்ைள் 
பணம் செமித்து கவத்திருக்கும் உண்டியகல உகைத்து பணத்கத எடுக்ைச் 
செொல்வது சபொல் இருக்ைிறது.  இது சபொன்ற சபருந்சதொற்றுக் ைொலங்ைளில் 
அரெொங்ைத்தின் இந்த செயல் நிகனத்துப் பொர்க்ை முடியொத ஒரு 
சபொறுப்பற்ற செயலொகும். ெமுதொயத்தில் வறிய நிகலயில் 
இருப்பவர்ைளின் நிகலகய சமம்படுத்த அரெொங்ைம் சவறு ஆக்ைப்பூர்வமொை 
வழிைகளச் ெிந்தித்து செயல்படுத்த சவண்டும் என்றொர் முகைதீன்.   

 

எல்லொ ெட்ைமன்ற உறுப்பினர்ைளுக்கும் 50% ஊதியக் குகறப்பு செய்து, 

அவர்ைளுகைய உற்ெொைத் சதொகையும் முற்றிலும் நிறுத்தப்பை சவண்டும்.  
ஏசனனில் இதுசபொன்ற தருணங்ைளில் முன்மொதிரியொை இருக்ை 
சவண்டியவர்ைள் நம்முகைய தகலவர்ைசள. 
 

அரெொங்ை சதொைர்புகைய நிறுவனங்ைள், முதலீட்டு நிறுவனங்ைள் 
ஆைியவற்றில்  உயர் நிர்வொைிைளொை இருப்பவர்ைளின் ெம்பள முகறகய 
அரெொங்ைம் மிைவும் உன்னிப்பொைப் பொர்க்ை சவண்டும்.  அவர்ைளுகைய 
மொதச் ெம்பளம் மற்றும் உதவித் சதொகை, இதர ஊக்குவிப்பு மற்றும் 
ெலுகைைள் மற்றும் இதர ெம்பள ஒப்பந்த சதொகைைளும் அவர்ைளுக்குக் 
சைொடுக்ைப்படுைின்றன. 
 

புர்ெொ மசலெியொ, 30 நிறுவனங்ைளின் ஜனவரி 2019 அறிக்கைப்படி, 

ஜி.எல்.ெி.யின் உயர் அதிைொரிைள் வருைத்திற்கு மசவ. 5.5 மில்லியன் 
ஊதியம் சபறுைிறொர்ைள்.  இது அவர்ைள் மொதத்திற்கு மசவ. 458,300 ெம்பளம் 
சபறுைிறொர்ைள் என்று அர்த்தம்.  இவர்ைளுகைய ெம்பளத்தில் 25 
விழுக்ைொட்கையொவது அரெொங்ைம் குகறக்ை சவண்டும்.  மசலெியொவில் 



ஒருவர் சபறும் ெரொெரி வருமொனமொன மசவ. 2,000-ஐ விை இது 2,300 
மைங்கு அதிைமொகும்.  

 

சதொைர்புத் துகற மற்றும் பல்லூைை அகமச்ெின் ைீழ் பிரத்திசயை விவைொர 
இலொைொவுக்கு (JASA) ஒதுக்ைப்பட்டுள்ள மசவ. 85.5 மில்லியன் சதொகைகய, 

அதிை ைவனம் செலுத்த சவண்டிய சபொதுச் சுைொதொரம், ெிறிய மற்றும் 
நடுத்தர வணிைங்ைள் (சவகல வொய்ப்பிகன உருவொக்குவதற்ைொை), 
சவகலயில்லொதவர்ைளின் பிரச்ெகனகயக் ைகளவதற்கு, ைல்விக்கு என்று 
செலவிட்டிருக்ைலொம்.  இந்தப் பிரச்ெகனைளுக்கு முக்ைியத்துவம் சைொடுத்து 
அதகன ெரி செய்யொத பட்ெத்தில் ஜொெொவின் எந்த வித இலக்ை 
உட்ைட்ைகமப்பு சமம்பொடும் நொட்கைக் ைொப்பொற்ற முடியொது என்றொர் 
முகைதீன்.   

 

ஜொெொ இன்னும் கூடுதலொன சபகர சவகலக்கு அமர்த்தவுள்ளது என்ற 
செய்தி மைிழ்ச்ெி தருவதொை இல்கல.  ஏசனனில் இப்சபொழுது சபொதுச் 
செகவத் துகறயில் உள்ள பணியொளர்ைளின் எண்ணிக்கை அதிைமொைசவ 
உள்ளது.  அரெொங்ை ஊழியர்ைளுக்கு ஓய்வூதியத் சதொகை வழங்குவதற்கு 
மட்டும் 2020-ல் அரெொங்ைம் மசவ. 27.1 பில்லியகன செலவு செய்ய 
சவண்டியிருக்கும் என்று பினொங்கு பயனடீ்ைொளர் ெங்ைத் தகலவர் 
முகைதீன் அப்துல் ைொதீர் கூறினொர். 
 

 

முகைதீன் அப்துல் ைொதீர் 

தகலவர் 

பினொங்கு பயனடீ்ைொளர் ெங்ைம் 

 

 


