
  

 

 

 

 

ஜனாதிபதி மேன்மேதங்கிய ம ாட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர ்ள் 

2020-11-18 அன்று இரவு 8.30 ேணி ்கு அமனத்து ததாமை ் ாட்சி ேற்றுே் 

வாதனாலி அமைவரிமை ளினூடா  

நாடட்ு ே ் ளு ்கு ஆற்றிய விமைட உமர  

 

வணக்கம், 

இற்றறக்கு ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு இந்த நாடட்ின் 69 லட்சத்துக்கும் மமற்பட்ட 

வாக்காளரக்ள் என்றன உங்கள் புதிய ஜனாதிபதியாக மதரந்்ததடுத்தனர.் அன்று 

எனக்கு தபரும்பான்றமயான சிங்கள மக்கள் வாக்களித்தனர ் என்பது உண்றம. 

பிரிவிறனவாதம், தீவிரவாதம் மற்றும் பயங்கரவாதத்றத ஆதரிக்கும் பல்மவறு 

உள்நாடட்ு மற்றும் தவளிநாடட்ு சக்திகள் மற்றும் சித்தாந்தங்களுக்கு முகங்தகாடுத்து 

சிங்கள இனம், எமது மதம், மதசிய வளங்கள் மற்றும் பாரம்பரிய மரபுரிறமகள் 

அழிவுறும் அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளாகி வருகின்றது என்ற நியாயமான அசச்ம் 

இருந்ததால் அவரக்ள் அணிதிரண்டனர.் 

மக்கள் என்னிடம் முன்றவத்த முக்கிய மவண்டுமகாள் 'நாடற்ட காப்பாற்றுங்கள்' 

என்பதாகும். இந்த குறுகிய காலத்தில் மக்கள் மகாரியபடி நாடற்டப் பாதுகாக்க 

மதறவயான நடவடிக்றககறள எடுத்துள்மளாம். மக்கள் இது பற்றி இனியும் 

அசச்ப்படமவா சந்மதகப்படமவா மதறவயில்றல. 

எனது ஆட்சிக் காலத்தில், இனம், மதம் என்ற மபதமின்றி, அறனத்து குடிமக்களுக்கும் 

நீதிறய உறுதி தசய்யும், அவரக்ளின் உரிறமறய பாதுகாக்கும் ஒரு ஆட்சிறய 

நிறுவுமவன் என்றும், இந்த நாடட்ின் உசச் அரசியலறமப்பின் படி நாடட்ின் 

ஒருறமப்பாடற்ட பாதுகாப்மபன் என்றும், தபௌத்த சாசனத்றத பாதுகாத்து 

மபாசிப்மபன் என்றும் அன்று ருவன்தவலிமசய புன்னிய பூமியில் வழங்கிய 

உறுதிதமாழியின் பிரகாரம் நான் எப்மபாதும் தசயற்படட்ு வந்துள்மளன். 

ஒவ்தவாரு மாதமும் நான் மூன்று நிகாயக்களினதும் முன்னணி தபௌத்த பிக்குகள் 

உள்ளடங்கிய ஆமலாசறன சறபறய சந்தித்து ஆட்சி குறித்த அவரக்ளின் 

ஆமலாசறனறயப் தபறும் நறடமுறறதயான்றறயும் நான் பின்பற்றி வருகின்மறன். 

 

நான் ஜனாதிபதியாக ததரிவுதசய்யப்படுவதற்கு முன்பு, மத தீவிரவாதிகளின் 

பயங்கரவாத நடவடிக்றககள் காரணமாக இந்த நாடட்ில் பல உயிரக்ள் 

பலியாகியிருந்தன. பாதாள உலக தசயற்பாடுகள் தீவிரம் தபற்று நாடு முழுவதும் 



தகாறலகளின் அறல ஆரம்பமாகியிருந்தது. இலங்றக சரவ்மதச மபாறதப்தபாருள் 

கடத்தல்காரரக்ளின் றமயமாக மாறியிருந்தது. புலனாய்வுத்துறற மற்றும் பாதுகாப்புப் 

பறடகள் பலவீனமறடந்திருந்த காரணத்தினால் நாடு பாதுகாப்பற்ற நிறலயில் 

இருந்தது. ததால்தபாருள் தபறுமதிவாய்ந்த வரலாற்று தளங்கள் கூட தீவிரவாதிகளால் 

ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருந்தன. 

நான் ஆடச்ிக்கு வந்ததும், நாடட்ின் பாதுகாப்புப் பறடப் பிரிவுகளுக்கு தபாருத்தமான 

அதிகாரிகறள நியமித்து அவரக்ளது தபாறுப்புகறள குறறவின்றி நிறறமவற்ற 

அவரக்ளுக்கு அதிகாரம் அளித்மதன். சீரக்ுறலந்திருந்த புலனாய்வுத்துறற மசறவகறள 

மறுசீரறமத்து அவற்றுக்கு புத்துயிரளிக்க நடவடிக்றக எடுத்மதன். 

அந்த வறகயில் எந்தவிதமான தீவிரவாதமும் மீண்டும் தறல தூக்குவதற்கான 

சாத்தியத்றத நாங்கள் கடட்ுப்படுத்தியுள்மளாம். மபாறதப்தபாருறளக் கடட்ுப்படுத்த 

மிகவும் முறறயான மற்றும் தசயற்திறமான திட்டம் நறடமுறறப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

கடந்த காலங்கறளப் மபான்று சிறறசச்ாறலகளுக்குள்ளிருந்து மபாறதப்தபாருள் 

கடத்தல் அல்லது பாதாள உலக நடவடிக்றககறள மமற்தகாள்ள இனியும் இடமில்றல. 

இந்த நாடட்ில் மக்கள் இனியும் பாதாள உலக கும்பல்கள், மிரடட்ி பணம் பறிக்கும் 

கும்பல்கள் மற்றும் மமாசடி தசய்பவரக்ளுக்கு பயந்து வாழ மவண்டியதில்றல. 

எதிரக்ாலத்தில் இந்த திட்டத்றத மமலும் பலப்படுத்த நாங்கள் நடவடிக்றக எடுப்மபாம். 

ததால்தபாருள் தபறுமதிவாய்ந்த இடங்கறளப் பாதுகாப்பதற்கும் எமது தபௌத்த மற்றும் 

மதசிய மரபுரிறமகறள பாதுகாப்பதற்கும் நான் இப்மபாது ஒரு விமசட தசயலணிறய 

அறமத்துள்மளன். 

 

நாம் இதுவறர தசய்த அறனத்துமம ஜனாதிபதி மதரத்லிலும் பாராளுமன்றத் 

மதரத்லிலும் இந்த நாடட்ின் தபரும்பான்றமயான மக்களால் அங்கீகரிக்கப்படட், 

மக்களினால் மக்களுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட 'சுபீடச்த்தின் மநாக்கு' தகாள்றகப் 

பிரகடனத்தின் பிரகாரமாகமவ ஆகும். 

பறடவீரரக்றள காடட்ிக்தகாடுக்கும், மதசிய வளங்கறள விற்கும், குறுகிய கால 

இலாபத்திற்காக எந்ததவாரு ஒப்பந்தத்றதயும் ஏற்கத் தயாராக இருக்கும், நாடட்ின் உள் 

விவகாரங்களில் தவளிநாடட்ு சக்திகள் தறலயிட அனுமதிக்கும் யுகம் இப்மபாது 

முடிந்துவிட்டது. எல்லா நாடுகளுடனும் நட்புறறவப் மபணுவதற்குத் தயாரான, 

எந்ததவாரு நாடட்ுக்கும் அடிபணியாத, சக்திவாய்ந்த நாடுகளுக்கிறடமயயான 

மமாதல்களுக்கு ஒரு தரப்பாக இல்லாத, ஒரு தபருறமமிக்க, இறறறம தகாண்ட 

மதசமாக எமது நிறலப்பாடற்ட மீண்டும் உலகுக்குக் காடட்ியுள்மளாம். அதனால்தான் 

இன்று பிராந்திய சக்திகளிடமிருந்தும் உலக வல்லரசுகளிடமிருந்தும் எமக்கு உரிய 

மரியாறத கிறடக்கின்றது. 

மிகக் குறுகிய காலத்தில் இந்த நாடட்ின் பாரம்பரிய அரசியல் கலாசச்ாரத்தில் பல 

மனப்பான்றம மாற்றங்கறளச ் தசய்ய முடிந்தது. ஜனாதிபதித் மதரத்லுடன் அறதத் 



ததாடங்கிமனாம். பிளாஸ்டிக், தபாலிதீன் மற்றும் சுவதராடட்ிகள் இல்லாத, அவமதிப்பு 

மற்றும் அவதூறுகளிலிருந்து விடுபட்ட தகாள்றககறள அடிப்பறடயாகக் தகாண்ட ஒரு 

முன்மாதிரியான மதரத்ல் பிரசச்ாரத்றத நாங்கள் நாட்டிற்கு அறிமுகப்படுத்திமனாம். 

அதன் பின்னர ் இடம்தபற்ற பாராளுமன்றத் மதரத்றலயும் அண்றமய வரலாற்றில் 

இடம்தபற்ற மிகவும் முன்மாதிரியான ஒரு மதரத்லாக குறிப்பிடலாம். 

தபரும்பான்றமயான மவட்பாளரக்ள் சுவதராடட்ிகள், பதாறககள் மற்றும் கட-்

அவுட்கறளக் காட்சிப்படுத்துவறதத் தவிரத்்தனர,் மதரத்ல் சடட் மீறல்கள் 

குறறந்தபடச்மாகமவ இருந்தன. வன்முறறகள் அல்லது மதரத்ல் மமாசடி பற்றி கூட 

மகட்கப்படவில்றல.  

 

இந்த மாற்றத்துடன் மக்களும் தராதரங்கறளப் தபாருட்படுத்தாமல் பல முன்னாள் 

அரசியல்வாதிகளுக்கு பாராளுமன்ற வாய்ப்பு கிறடக்காதிருக்க நடவடிக்றக 

எடுத்துள்ளனர.் இதன் விறளவாக, புதிய நாடாளுமன்றத்திற்கு மதரந்்ததடுக்கப்பட்ட 

மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு சில காலத்திற்கு முன்பு 225 மபருமம மவண்டாம் என்ற 

கருத்தில் இருந்த மக்களின் தகௌரவத்றத மீண்டும் தபறும் வாய்ப்பு கிடட்ியுள்ளது. 

ஆடச்ிக்கு வந்த பிறகும், ஜனாதிபதி பதவி என்பது ஒரு தபாறுப்மபயன்றி வரப்பிரசாதம் 

அல்ல என்ற தகாள்றகயின் அடிப்பறடயிமலமய நான் தசயல்படம்டன். அதன்படி, 

மதறவயற்ற தசலவுகள், விரயங்கள் மற்றும் பயனற்ற நடவடிக்றககறள முற்றிலுமாக 

அகற்ற நடவடிக்றக எடுத்துள்மளன். 

இந்த காலப்பிரிவில் நாங்கள் நீதித்துறறக்மகா அல்லது தபாலிஸாருக்மகா எந்த 

வறகயிலும் அழுத்தம் தகாடுக்கவில்றல. நியமனங்கள் மற்றும் பதவி உயரவ்ுகள் 

அறனத்தும் எந்ததவாரு அரசியல் தசல்வாக்குமின்றி தகுதியின் அடிப்பறடயிமலமய 

தசய்யப்படட்ன. அரசியல் எதிரிகறள அடக்குவதற்காக சடட்த்றத துஷ்பிரமயாகம் 

தசய்யும் முறறறய நாங்கள் முற்றிலும் நிராகரித்மதாம். சடட்த்தின் ஆடச்ிறய நாம் 

எவ்வாறு உண்றமயாக நிறலநிறுத்துகிமறாம் என்பறத வாரத்்றதயால் அன்றி 

முன்மாதிரியாகக் காடட்ிமனாம். 

உயர ் அரசாங்க பதவிகளுக்கு தபாருத்தமான மவடப்ாளரக்றளத் மதரந்்ததடுப்பதற்கு 

நிபுணரக்ளின் குழுறவ நாங்கள் நியமித்துள்மளாம். இத்தறகய தகாள்றகதயான்றற 

இதற்கு முன்னர ் எந்த அரசாங்கமும் தசயல்படுத்தவில்றல. அரசியல் தசல்வாக்கு 

காரணமாக தபாருத்தமற்ற நபரக்ள் அரச நிறுவனங்களின் தறலவரக்ளாக 

மாறுவதற்கான வாய்ப்றப இது மமலும் தடுத்தது. 

நான் ஜனாதிபதியாக ததரிவுதசய்யப்படும் மபாது, நாடட்ின் தபாருளாதார வளரச்ச்ி 

மவகம் கடந்த ஐந்து ஆண்டு ஆட்சியில் பாரிய வீழ்சச்ிறய கண்டு 2.1% என்ற மிகவும் 

பலவீனமான நிறலயில்  இருந்தது. 

 



2014 இல் 4.3% ஆக குறறந்திருந்த மவறலவாய்ப்பின்றம 2019 ஆகும் மபாது 4.8% ஆக 

உயரந்்தது. 

தடாலருடன் ஒப்பிடுறகயில் ரூபாவின் தபறுமதி துரிதமாக வீழ்சச்ிகண்டிருந்த 

காரணத்தினால் நிதிப்பிரிவு சீரக்ுறலந்து தபாருளாதாரம் தபரும் நிசச்யமற்ற நிறலக்கு 

முகம் தகாடுத்திருந்தது. 

சுற்றுலாத் துறற வீழ்சச்ி கண்டிருந்தது. தவளிநாடட்ு மவறலவாய்ப்பின் ஊடான ஆண்டு 

வருமானம் குறறந்து தகாண்டிருந்தது. 

நாடட்ின் கடன் சுறம மிகப்தபரிய அளவில் அதிகரித்திருந்தது. அரசாங்கம் மக்கள் மீது 

தபரும் வரிசச்ுறமறய சுமத்தியிருந்தது. அதிக வட்டி விகிதங்கள் காரணமாக, சுமதச 

வணிகங்கள் தபரும் சிரமங்கறள எதிரத்காண்டன. இந்த நிறலறமறயக் 

கடட்ுப்படுத்த பல விறரவான நடவடிக்றககறள எடுத்மதாம். 

வரிசச்ுறம குறறக்கப்படட்ு மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கப்படட்து. குறிப்பாக சம்பள 

வருவாய் மீதான மநரடி வரி குறறக்கப்பட்டதுடன் வட்டி மீதான நிறுத்தி றவக்கும் வரி 

நீக்கப்படட்து. 

உள்நாடட்ு ததாழில்முயற்சியாளரக்றள இலக்காகக் தகாண்டு பல வரிச ்சலுறககறள 

வழங்க நடவடிக்றககள் மமற்தகாள்ளப்படட்ன. வரி முறறறமகள் 

எளிறமப்படுத்தப்படட்ன. உள்நாடட்ு உற்பத்திக்கு சாதகமற்ற மபாட்டி இறக்குமதிகள் 

மடட்ுப்படுத்தப்படட்ுள்ளன. 

வட்டி விகிதங்கறள தபருமளவில் குறறப்பதன் மூலம், கடன்கள் மதறவப்படும் 

மக்களுக்கும் வணிகங்களுக்கும் நிவாரணம் வழங்கப்பட்டது. பல ஆண்டுகளாக 

படிப்படியாக வீழ்சச்ியறடந்து தகாண்டிருந்த அந்நிய தசலாவணி வீதத்றத 

நிறலயானதாக மபண நடவடிக்றக எடுத்மதாம். 

மவகமாக உயரந்்து தசன்ற தவளிநாடட்ு கடன்கறள கடட்ுப்படுத்திமனாம். அமதமபான்று 

எங்கள் நாடட்ின் சரவ்மதச நற்தபயருக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வறகயில் அறனத்து 

தவளிநாடட்ு கடன் தவறணகறளயும் நாங்கள் தசலுத்திமனாம். 

 

கடந்த அரசாங்கம் உள்நாடட்ு வழங்குனரக்ளுக்கு தசலுத்தாதிருந்த நிலுறவத் 

ததாறகயில் தபருமளறவ நாங்கள் தசலுத்த நடவடிக்றக எடுத்மதாம். உரத்திற்கு ரூ. 24 

பில்லியனும், மருந்துகளுக்கு ரூ. 32 பில்லியனும், நிரம்ாணத் துறறக்கு ரூ. 119 

பில்லியனும், சிமரஷ்ட பிரறஜகளின் உதவித்ததாறக ரூ. 20 பில்லியனும், பல்மவறு 

அறமசச்ுக்களுக்கு மசறவகறள வழங்கியவரக்ளுக்கு ரூ. 47 பில்லியனும் 

தசலுத்திமனாம். இந்த வறகயில் சமூகத்திற்கு நிதிறய விடுவித்தது முடங்கிப்மபான 

நாடட்ின் தபாருளாதார தசயல்முறறறய மீண்டும் தசயல்படுத்த உதவியது. 

எமது நாடட்ில் தபரும்பான்றமயான கிராமப்புற மக்கள் ஈடுபடட்ுள்ள விவசாயத் 

துறறக்கு புத்துயிரளிக்க குறுகிய காலத்தில் நாங்கள் தபருமளவு பணிகறள 

தசய்துள்மளாம். 



தநல் தகாள்வனவுக்கான உத்தரவாத விறல ரூ. 32 லிருந்து ரூ. 50 ஆக 

உயரத்்தப்படட்ுள்ளது. உர மானியம் இலவசமாக வழங்கப்படட்து. உள்ளூர ் விவசாய 

உற்பத்தியாளரக்றளப் பாதுகாக்க, மிளகு மபான்ற பயிரக்ளின் மீள் ஏற்றுமதி 

தறடதசய்யப்பட்டதுடன் சில விவசாய தபாருட்களின் இறக்குமதி முற்றிலும் 

நிறுத்தப்பட்டது. தநல், மசாளம், தானியங்கள், உருறளக்கிழங்கு மற்றும் தவங்காயம் 

உற்பத்திறய ஊக்குவிப்பதற்காக இறக்குமதி வரிகள் முகாறமத்துவம் தசய்யப்படட்ன. 

எத்ததனால் இறக்குமதி முற்றிலும் தறடதசய்யப்பட்டது. 

நாடு முழுவதும் தரிசு நிலங்கறள மீண்டும் பயிரிடுவதன் மூலமும், இறளய 

தறலமுறறயினறர விவசாயத்திற்கு ஈரப்்பதன் மூலமும், மக்கறள வீடட்ுத் மதாடட்ச ்

தசய்றகக்கு ஊக்குவிப்பதன் மூலமும் விவசாயத் துறறயில் ஒரு புதிய உத்மவகத்றத 

உருவாக்க முடிந்தது. 

எத்தறகய சிரமங்களுக்கு மத்தியிலும், எங்கள் ஏற்றுமதி வீழ்சச்ியறடய நாங்கள் 

இடமளிக்கவில்றல. தற்மபாது எங்கள் தமாத்த ஏற்றுமதி வருவாய் முன்றனய 

ஆண்டுகறள விட அதிக அளவில் உள்ளது. 

 

கிராமப்புற மக்களின் வறுறமக்கு தீரவ்ு காண்பது நமது தபாருளாதாரக் தகாள்றகயில் 

முன்னுரிறம தபறுகின்றது. அந்த வறகயில் உடனடி கவனம் தசலுத்தப்பட மவண்டியப 

பல துறறகறள நாம் இனம்கண்டுள்மளாம். 

நாடட்ின் ஏழ்றமயான குடும்பங்கறள இலக்காகக் தகாண்டு 100,000 

மவறலவாய்ப்புகறள வழங்கும் திடட்த்றத நாங்கள் ஆரம்பித்மதாம். இந்த ஒவ்தவாரு 

மவறல வாய்ப்பின் மூலமும், மிகவும் ஏழ்றமயான குடும்பத்தின் எதிரக்ாலத்றத 

வலுப்படுத்த ஒரு அடித்தளம் அறமக்கப்படட்ுள்ளது. அதன்படி, மிகவும் 

தபாருத்தமானவரக்றளத் மதடி 35,000 ததாழில்கள் இதுவறர வழங்கப்படட்ுள்ளன. 

மீதமுள்ளவரக்ளுக்கு மிகக் குறுகிய காலத்தில் ததாழில்கள் வழங்கப்படும். 

நாடட்ின் தசல்வத்றத தசலவிடட்ு கல்வி வழங்கப்பட்ட ஏராளமான பட்டதாரிகள் நீண்ட 

காலத்திற்கு மவறலயில்லாமல் இருந்தால் அது கல்வி முறறயின் தவறு. பல்கறலக்கழக 

கல்வி சீரத்ிருத்தங்கள் மூலம், எதிரக்ாலத்தில் அந்த பிறழறய சரிதசய்வதுடன் இது 

வறர மவறலயற்றிருந்த 60,000 படட்தாரிகளுக்கு மவறலவாய்ப்பு அளிக்கவும் மமலும் 

அவரக்ள் நாடட்ிற்கு உற்பத்தித் திறன்வாய்ந்த மசறவறயச ் தசய்யத் மதறவயான 

பயிற்சிறயயும் வழங்க நடவடிக்றக எடுத்மதாம். 

கிராமப்புற மக்களிறடமய வறுறமறய ஒழிப்பதற்கான மற்தறாரு நடவடிக்றகயாக, 

காணிகறள இழந்த 20,000 குடும்பங்களுக்கு ஒரு ஏக்கர ் வீதம் காணிகறள  வழங்க 

நடவடிக்றக எடுக்கப்படுகிறது. 

ஒவ்தவாரு குடும்பத்திற்கும் குடிநீறர வழங்குவதற்கான எங்கள் திடட்த்தின் கீழ் 429,000 

குடும்பங்களுக்கு நாடு முழுவதும் நீர ் வழங்குவதற்கான ஆரம்ப பணிகள் 

முடிக்கப்படட்ுள்ளன. 



ஒரு லட்சம் கி.மீ வீதிகறள அறமக்கும் திட்டத்தின் கீழ் மூன்று 10,000 கி.மீ திட்டங்கள் 

ஏற்கனமவ ததாடங்கப்படட்ுள்ளன. 

 

10,000 பாலம் கடட்ுமான திட்டத்தின் கீழ் சுமார ் 5,000 பாலங்களின் பணிகள் 

நிறறவறடந்து வருகின்றன. 

இந்த ஆண்டு மடட்ும், நகரப்்புற குறறந்த வருமானம் ஈடட்ுபவரக்ளுக்கும் நடுத்தர 

மக்களுக்கும் 20,000 க்கும் மமற்படட் வீடுகறள நிரம்ாணிக்கும் பணிகள் 

ஆரம்பிக்கப்படட்ுள்ளன. 

ஒரு கிராமத்திற்கு ஒரு வீடு திட்டத்தின் கீழ் 14,000 கிராமப்புற வீடுகள் 

நிரம்ாணிக்கப்படட்ு வருகின்றன. 

4000 மதாடட் வீடுகளின் நிரம்ாணப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்படட்ுள்ளன. 

நாடு முழுவதும் 1000 பாடசாறலகள் மதசிய பாடசாறலகளாக மமம்படுத்தப்படும். 

பல்கறலக்கழகங்களுக்கு அனுமதிக்கப்படும் மாணவரக்ளின் எண்ணிக்றக தற்மபாது 

10,000 ஆல் அதிகரிக்கப்படட்ுள்ளது. நாடு சுதந்திரம் தபற்ற பின்னர ் ஒரு வருடத்தில் 

பல்கறலக்கழகத்திற்குள் நுறழயும் மாணவரக்ளின் எண்ணிக்றகயில் மவறு எந்த 

வருடத்திலும் இதுமபான்ற அதிகரிப்பு காணப்படவில்றல. ஒவ்தவாரு ஆண்டும் 

பல்கறலக்கழகங்களின் திறறன எதிரக்ாலத்தில் இமத முறறயில் அதிகரிக்க 

திட்டமிடப்படட்ுள்ளது. 

இறததயல்லாம் சாதாரண சூழ்நிறலயில் தசய்யவில்றல. பல சவால்களுக்கு 

மத்தியிமலமய தசய்மதாம். நான் ஜனாதிபதி பதவிறய ஏற்றுக்தகாண்ட நாள் முதல் 

பாராளுமன்றம் கறலக்கப்படும் வறர ஒரு சிறுபான்றம அரசாங்கத்துடமனமய 

பணியாற்ற மவண்டியிருந்தது. பாராளுமன்றத்தில் தபரும்பான்றம எதிரக்்கட்சியிடமம 

இருந்த காரணத்தினால் எந்ததவாரு சட்டத்றதயும் வரவுதசலவுத்திடட்த்றதயும் 

நிறறமவற்றும் வாய்ப்பு கிறடக்கவில்றல. 

ஜனாதிபதித் மதரத்ல் முடிந்து ஒரு மாதத்திற்குள் மகாவிட ் ததாற்றுமநாய் உலகம் 

முழுவதும் பரவத் ததாடங்கியது. 2020 ஜனவரியில் சீனாவின் வுஹான் நகரம் 

மூடப்பட்டமபாது, உடனடியாக தீரம்ானம் மமற்தகாண்டு 33 இலங்றக மாணவரக்றள 

பாதுகாப்பாக இலங்றகக்கு அறழத்து வந்து, அவரக்றள முறறயாக தனிறமப்படுத்தி 

வீட்டிற்கு அனுப்பி, உலகின் பிற நாடுகளுக்கு ஒரு முன்மாதிரிறய அறமத்மதாம். 

இலங்றகயில் முதல் மகாவிட ்மநாயாளி கண்டறியப்படும் மபாது, ஏற்படக்கூடிய மகாவிட ்

அறலறய கடட்ுப்படுத்த ஒரு தசயலணிறய நாங்கள் ஏற்கனமவ அறமத்து 

திட்டங்கறள உருவாக்கத் ததாடங்கியிருந்மதாம். இதனால் தகாமரானாவின் முதல் 

அறலறய மிக விறரவாக கடட்ுப்படுத்த முடிந்தது. தகாமரானாறவக் 

கடட்ுப்படுத்துவதில் இலங்றகயின் தவற்றி உலக சுகாதார தாபனத்தினால் கூட 

பாராடட்ப்பட்டது. இருப்பினும், மக்கறளப் பாதுகாக்க நாடற்ட சுமார ் இரண்டு 

மாதங்களுக்கு முற்றிலுமாக மூட மவண்டியிருந்தது என்பறத நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. 



இக்காலப்பகுதியில் மக்கள் வாழ்க்றகயில் தபாருளாதார தாக்கத்றத குறறக்க 

அரசாங்கம் தசயல்பட்டது. அத்தியாவசிய உணறவ மக்களுக்கு கிறடக்கச ்

தசய்வதற்கான முறறகள் வகுக்கப்படட்ன. வருமானத்றத இழந்த 59 லட்சம் 

குடும்பங்களுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் தகாடுப்பனவு இரண்டு முறற வழங்கப்படட்து. 

கடினமான காலங்களில் பல அத்தியாவசிய உணவுப் தபாருட்களின் விறலறயக் 

குறறக்க வரி நிவாரணம் வழங்கப்பட்டது. 

தகாமரானா மநாய்த்ததாற்றாளரக்றள கண்டறிதல், ததாடரப்ுறடயவரக்றள 

தனிறமப்படுத்தல், பி.சி.ஆர ் பரிமசாதறன மற்றும் நலன்மபணல் 

நடவடிக்றககளுக்காக அரசாங்கம் இதுவறர ரூ. 70,000 மில்லியனுக்கும் அதிகமாக 

தசலவிடட்ுள்ளது. 

நான் கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் ஆடச்ிக்கு வந்மதன். இந்த ஆண்டு ஆகஸ்டில் ஒன்பது 

மாதங்கள் கழித்து நாடாளுமன்றத் மதரத்ல் நறடதபற்றது. இந்த காலகடட்த்தில் நாங்கள் 

தசயல்படட் விதத்றத மக்கள் அங்கீகரித்ததால்தான் அவரக்ள் பாராளுமன்ற மதரத்லில் 

எங்களுக்கு 2/3 தபரும்பான்றமறய வழங்கினர.் 

 

எனது தவற்றி அல்லது மதால்விறய அளவிடுவதற்கான சிறந்த அளவுமகால் மக்கள் 

கருத்மதயன்றி சமூக ஊடகங்கள் மூலம் அரசியல் எதிரிகளால் பரப்பப்படும் தவறான 

பிரசச்ாரங்கள் அல்ல. 

மகாவிடட்ின் இரண்டாவது அறல இன்று உலகம் முழுவதும் பரவி வருகிறது. இது 

மவகமாக பரவும் மகாவிட ்றவரஸின் புதிய வறகயாக அறடயாளம் காணப்படட்ுள்ளது. 

இது உலகின் ஒவ்தவாரு நாட்டிற்கும் ஒரு புதிய சவால் என்ற மபாதும் இந்த முறற எமக்கு 

கடந்த கால அனுபவத்றத பயன்படுத்திக் தகாள்ளலாம். பரிமசாதறன அளறவ 

அதிகரித்தல், ததாற்றாளரக்றளயும் ததாடரப்ுறடயவரக்றளயும் முன்கூட்டிமய 

கண்டறிதல் மற்றும் சரியான தனிறமப்படுத்தப்படட் முறறகறளப் பயன்படுத்துதல், 

அவதானத்திற்குரிய பிரமதசங்கறள மடட்ும் மவறுபடுத்தி ஏறனய பிரமதசங்களில் 

இயல்புவாழ்க்றகறய மபணுதல் மபான்ற நடவடிக்றககளில் இந்த அனுபவம் மிகவும் 

பயன்படும். 

கடந்த முறறறயப் மபாலமவ, இந்த முறறயும் நாங்கள் ஒரு திட்டத்துடன் 

தசயல்படுகிமறாம். மநாய் பரவுவறத தவற்றிகரமாக கடட்ுப்படுத்துவமதாடு 

மடட்ுமல்லாமல், மநாய்த் ததாற்றுறடயவரக்ள் என்று கண்டறியப்படட்ு சிகிசற்சக்காக 

அனுப்பப்படட்வரக்ளின் இறப்பு எண்ணிக்றகறய 0.05% க்கும் குறறந்தளவில் மபண 

எமது சுகாதாரத் துறறக்கு முடியுமாகியுள்ளது.  

எனமவ, நாம் அறனவரும் சுகாதார ஆமலாசறனகறளப் உரிய முறறயில் பின்பற்றி 

தபாறுப்புடன் தசயல்பட்டால், முதல் தகாமரானா அறலறய தவற்றிகரமாக 

எதிரத்காண்டறதப் மபாலமவ எதிரக்ாலத்திலும் இந்த புதிய சூழ்நிறலறய நாம் 

கடட்ுப்படுத்த முடியும். 



நாடட்ின் அபிவிருத்திக்கு மநரடியாக பங்களிக்கக்கூடிய பல துறறகறள அறடயாளம் 

காண்டு, அவற்றுக்கு தபாறுப்பான அறமசச்ரக்ள் மற்றும் இராஜாங்க அறமசச்ரக்றள 

நியமிக்கவும், அவரக்ளுக்கு தபாருத்தமான விடயத் துறறகறளயும் பணிகறளயும் 

வழங்கவும் நடவடிக்றககள் எடுக்கப்படட்ுள்ளன. அறனத்து அறமசச்ரக்ளும், 

இராஜாங்க அறமசச்ரக்ளும் அபிவிருத்தி திட்டங்கறள தசயல்படுத்துவதறகு 

மதறவயான ஏற்பாடுகறள தங்கள் அறமசச்ுக்களுக்கு மநரடி ஒதுக்கீடு 

தசய்துள்ளதாலும், நிதிப் தபாறுப்றபக் தகாண்டிருப்பதாலும் தறடயின்றி தங்கள் 

தபாறுப்புகறள நிறறமவற்ற முடியும். 

அறமசச்ுக்கறள ஒதுக்கும் மபாது நாடட்ின் தபரும்பான்றமயான மக்களில் தாக்கம் 

தசலுத்தும் விவசாயம், தபருந்மதாடட்த்துறற, மீன்பிடி மற்றும் பாரம்பரிய 

றகத்ததாழில்கள் மற்றும் சுய ததாழில் வாய்ப்புகள் ஆகியவற்றற மமம்படுத்துவதில் 

விமசட கவனம் தசலுத்தப்பட்டது. 

'மகிழ்சச்ியான குடும்பம்' என்ற சுபீட்சத்தின் மநாக்கு திடட்த்தில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

மநாக்கங்கறள அறடவதில் பல்மவறு சமூக மட்டங்களில் வாழும் சமூகங்களின் வீடட்ுத் 

மதறவகளுக்கு விமசட கவனம் தசலுத்தப்பட்டது. இதற்காக தனியான மூன்று 

இராஜாங்க அறமசச்ுக்கள் அறமக்கப்படட்ுள்ளன. 

மக்களின் வாழ்க்றகத் தரத்றத உயரத்்தும் மநாக்கத்துடன் நகரப்்புற மற்றும் கிராமப்புற 

உட்கடட்றமப்பு அபிவிருத்திக்கு விமசட கவனம் தசலுத்தப்படட்ுள்ளது. 

அதிக அந்நிய தசலாவணிறய தசலவிடட்ு மருந்துகறள இறக்குமதி தசய்வதற்கு 

பதிலாக, உள்நாடட்ில் பல மருந்துகறள உற்பத்தி தசய்ய ஆரம்பித்துள்மளாம். 

மருந்துப்தபாருட்கறள இறக்குமதி தசய்வதில் பாரிய ஊழறல ஒழிக்க நாங்கள் 

நடவடிக்றக எடுத்து வருகிமறாம். இந்த மநாக்கத்திற்காக, மருந்துகளின் உற்பத்தி, 

வழங்கல் மற்றும் ஒழுங்குமுறறக்கு ஒரு தனி இராஜாங்க அறமசச்ு நிறுவப்பட்டது. 

சுபீட்சத்தின் மநாக்கு தகாள்றக திட்டத்தில் கூறப்படட்ுள்ளபடி, உற்பத்தித் திறன் 

வாய்ந்த குடிமக்கறள உருவாக்குவதற்கு கல்வி மற்றும் திறன் மமம்பாடு மிகவும் 

முக்கியம். எனமவ, இன்று கல்வி மற்றும் திறன் மமம்பாடு ததாடரப்ான அறனத்து அரச 

நிறுவனங்கறளயும் ஒமர அறமசச்ின் கீழ் தகாண்டு வந்துள்மளாம். 

 

நவீன உலகிற்கு ஏற்றவாறு கல்வி சீரத்ிருத்தங்கறள மமற்தகாள்ள தனியான இராஜாங்க 

அறமசச்ு ஒன்றறயும் இரண்டு தசயலணிகறளயும் அறமத்துள்மளாம். 

சுமதச மருத்துவத்றத மமம்படுத்துவதற்கான ஒரு படியாக, கம்பஹா விக்ரமாரசச்ி 

ஆயுரம்வத விஞ்ஞான கல்லூரிறய பல்கறலக்கழகமாக மாற்ற நடவடிக்றக 

எடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

உயரக்ல்வி நிறுவனங்கள் இல்லாத 10 மாவட்டங்கறளத் மதரந்்ததடுத்து அவற்றில் 

நகரப்்புற பல்கறலக்கழக அறமப்றப (City Universities) உருவாக்க திட்டங்கள் 

தயாரிக்கப்படட்ு வருகின்றன. 



தற்மபாது தாதியரக்ளுக்கு வழங்கப்படும் டிப்மளாமா சான்றிதழுக்கு பதிலாக ஒரு 

படட்ப்படிப்பு வறர படிக்க வாய்ப்பு அளிப்பதாக உறுதியளித்மதன். அதன்படி, நாடட்ின் 

அறனத்து தாதியர ் கல்லூரிகறளயும் ஒமர பல்கறலக்கழகத்தின் கீழ் தகாண்டுவர 

திட்டமிடப்படட்ுள்ளது. இது எங்கள் தாதியரக்ள் தவளிநாடட்ு ததாழில் சந்றதயில் 

நுறழவதற்கான வாயிறலத் திறக்கும். 

எங்கள் திறறமயான விறளயாடட்ு வீரரக்ளுக்கு உயர ்கல்வி வாய்ப்புகறள வழங்கவும் 

விறளயாடட்ு தபாருளாதாரத்திற்கு வழி வகுக்கவும் மற்றும் மதசிய விறளயாடட்ு 

பல்கறலக்கழகதமான்றற ஆரம்பிக்கவும் நாடட்ின் பல பிரமதசங்களில் அதன் 

பீடங்கறள அறமக்கவும் நடவடிக்றக எடுக்கப்படட்ு வருகிறது. 

வரலாற்றில் முதல்முறறயாக, பல்கறலக்கழக நுறழறவப் தபறும் ஒவ்தவாரு 

மாணவருக்கும் ஆங்கிலம், கணினி மற்றும் தகவல் ததாழில்நுடப்த்றத கடட்ாய 

பாடங்களாக கற்பிப்பதற்கும் சரவ்மதச தரத்திலான சான்றிதறழ வழங்கவும் நாம் 

நடவடிக்றக எடுத்துவருகிமறாம். 

நான் வாக்குறுதியளித்தபடி, உயர ் தரம் சித்தியறடந்த அறனத்து மாணவரக்ளுக்கும் 

பல்கறலக்கழகக் கல்விறயப் தபறுவதற்காக பல்கறலக்கழகங்களின் திறறன 

அதிகரிப்பமதாடு மடட்ுமல்லாமல், திறந்த பல்கறலக்கழக முறறறய 

மமம்படுத்துவதற்கும் ததாறல கல்விறய மமம்படுத்துவதற்கும் நாங்கள் 

நடவடிக்றககறள எடுத்துள்மளாம். அடுத்த ஆண்டு திறந்த பல்கறலக்கழகங்களில் 

10,000 புதிய மாணவரக்றள ததாழில்நுட்ப பட்டப்படிப்புகளுக்காக மசரப்்பதற்கும், 

அவரக்ளுக்கு முதலாம் ஆண்டிலிருந்து ததாழில்தசய்துதகாண்மட கல்விறய 

வழங்குவதற்கும் நாங்கள் திட்டமிடட்ுள்மளாம். 

பாடத்திடட் மறுசீரறமப்பின் ஊடாக அறனத்து பட்டப்படிப்பு திட்டங்களும் 

சமூகத்திற்கும் தபாருளாதாரத்திற்கும் மநரடியாக பங்களிக்கக்கூடிய பாடங்களாக 

மாறுவறத உறுதி தசய்ய பல்கறலக்கழக அறமப்புக்கு நாங்கள் 

அறிவுறுத்தியுள்மளாம். இதன் மபாது ததாழில்நுடப் கல்வி மற்றும் புத்தாக்கங்கறள 

ஊக்குவிக்க விமசட கவனம் தசலுத்தப்படும். 

மக்களுக்கு உண்றமயிமலமய மசறவ தசய்ய, நாம் ததாடரந்்து மக்களுக்கு 

தசவிசாய்க்க மவண்டும். இதன் காரணமாக என்னால் முடிந்த மபாததல்லாம் நான் 

மக்களிடம் தசல்கிமறன். கடந்த காலங்களில், இலங்றகயின் பல பகுதிகளில் உள்ள 

மிகவும் கஷ்டமான கிராமங்களுக்குச ் தசன்று மக்களின் பிரசச்ிறனகறளக் 

மகடட்றிந்மதன்.  

இந்த வறகயில், ஒவ்தவாரு மாவடட்த்திற்கும் தபாதுவான பிரசச்ிறனகள் மற்றும் 

ஒவ்தவாரு பகுதிக்கும் குறிப்பிடட் பிரசச்ிறனகள் குறித்து நன்கு புரிந்துதகாள்வதற்கும், 

இது ததாடரப்ாக மதறவயான முடிவுகறள எடுப்பதற்கும் எனக்கு வாய்ப்பு கிறடத்தது. 

மக்களின் எதிரப்ாரப்்புகறள பூரத்்தி தசய்ய அறமசச்ரக்ளும் இராஜாங்க 

அறமசச்ரக்ளும் பாராளுமன்ற உறுப்பினரக்ளும் ததாடரச்ச்ியாக மக்களிடம் தசன்று 



அவரக்ளது உண்றமயான பிரசச்றனகறள விளங்கி அவற்றற தீரக்்க நடவடிக்றக 

எடுக்க மவண்டும் என்று நான் அறிவுறுத்தியுள்மளன். 

ஒரு நாடட்ின் முன்மனற்றத்திற்கு விறனத்திறனான அரச மசறவ மிகவும் 

முக்கியமானது. எனமவ, சடட்த்தின் மபாரற்வயில் தங்கள் தபாறுப்புகறள 

புறக்கணிக்காமல் மக்களின் நியாயமான மதறவகறள விறரவாக நிறறமவற்றுமாறு 

அறனத்து அரச ஊழியரக்றளயும் மகடட்ுக்தகாள்கிமறன். இது சரியாக நடக்கிறதா 

என்று கண்டறிய நான் அவ்வப்மபாது அரச திறணக்களங்கள் மற்றும் 

நிறுவனங்களுக்குச ்தசல்கிமறன். இறத ததாடரந்்து தசய்ய நான் எதிரப்ாரத்்துள்மளன். 

அறமசச்ரக்ள், இராஜாங்க அறமசச்ரக்ள், அரச உயரதிகாரிகள் தமது நிறுவனங்களின் 

பணிகள் நறடதபறும் விதம் குறித்து கண்காணிக்க மவண்டும். 

அரச நிருவாகத்தில் வீண் விரயத்றதயும் ஊழறலயும் அகற்றுமவாம் என்று மக்களுக்கு 

உறுதியளித்துள்மளாம். எனமவ, அறனத்து அறமசச்ுக்கள் மற்றும் அரச 

நிறுவனங்களில் விரயம் மற்றும் ஊழறல முற்றிலுமாக நிறுத்தவும், சம்பந்தப்பட்ட 

நபரக்ளின் தராதரங்கறளப் தபாருடப்டுத்தாமல் சடட்த்றத அமல்படுத்தவும் 

நடவடிக்றக எடுக்கப்படும்.  

ஜனநாயக நாதடான்றின் தவற்றி தங்கியிருக்கும் அடிப்பறட அரசியலறமப்பாகும். 19 

ஆவது திருத்தத்தால் ஏற்பட்ட குழப்பத்றத 20 ஆவது திருத்தத்தின் மூலம் எங்களால் 

அகற்ற முடிந்தது என்றாலும், இன்னும் சில சரச்ற்சகள் இருக்கமவ தசய்கின்றன. 

எனமவ, புதிய அரசியலறமப்பு வறரறப தயாரிக்கவும் தபாதுமக்களின் கருத்துக்கறள 

தபற்றுக்தகாள்வதற்கும் நாங்கள் ஏற்கனமவ ஒரு குழுறவ நியமித்துள்மளாம். 

பாரம்பரிய அரசியல் கலாசச்ாரத்றத மாற்றி நாடற்ட சுபீடச்த்றத மநாக்கி இடட்ுச ்

தசல்ல மக்கள் எனக்கும் எங்கள் அரசாங்கத்திற்கும் மிகப் தபரும் ஆறணறய 

வழங்கியிருக்கின்றாரக்ள். அந்த எதிரப்ாரப்்புகறள நிறறமவற்ற நானும் எனது 

அரசாங்கமும் அரப்்பணிப்புடன் உள்மளாம். 

தனிப்படட் விருப்றப விட திறறமக்கு இடமளிக்கும், தனிப்படட் நலன்களுக்கு மமலாக 

தபாது நலன்களுக்கு முதலிடம் அளிக்கும், கடறன விட முதலீடற்ட ஊக்குவிக்கும், 

மபசற்ச விட தசயறல மதிக்கும் தவற்றுக் மகாசங்கறளப் பாரக்்கிலும் உண்றமயான 

மக்கள் மசறவறய மதிக்கும் ஆட்சிதயான்றற ஏற்படுத்துவமத எனது எதிரப்ாரப்்பாகும். 

இதற்காக அரசியல்வாதிகளும் அரசாங்க அதிகாரிகளும் தபாறுப்புடன் தசயல்பட 

மவண்டும். 

 

இலங்றக மடட்ுமல்ல, முழு உலகமும் வரலாற்றில் மிக முக்கியமான ஒரு காலகடட்த்றத 

அறடந்துள்ளது. பல சவால்கள் எங்களுக்கு முன்னால் உள்ளன. அந்த சவால்கறள 

தவற்றிதகாண்டு, ஒரு குறிப்பிட்ட தகாள்றக சடட்கத்திற்குள் தசயல்படட்ு, திட்டமிட்டபடி 

நாடற்ட முன்மனாக்கி தகாண்டு தசல்வதில் நாடற்ட மநசிக்கும் அறனத்து 

இலங்றகயரக்ளின் ஆதரவும் எங்களுக்கு மதறவ. 



கூடட்ு முயற்சியின் விறளவாக எமது நாடட்ுக்கு தபரும் அசச்ுறுத்தலாக இருந்த 

எல்.டீ.டீ.யீ பயங்கரவாதத்றத மதாற்கடிக்க முடிந்தது. அன்று நம் நாடட்ின் 

தபரும்பான்றமயானவரக்ள் ஒமர மநாக்கத்திற்காக அரப்்பணிப்புடன் தசயற்படட்னர.் 

குழு உணரவ்ுடன், ஒழுக்கப் பண்பாடுகறள மதித்து சவால்களுக்கு முகம்தகாடுத்தனர.் 

ஒருமபாதும் முடிவறடயாது என்று பலர ்கூறிய மபாறர எமக்கு தவல்ல முடியும் என்றால் 

எதிரக்ாலத்தில் நாடு எதிரத்காள்ளும் தபாருளாதார சவால்கறள எமக்கு 

தவற்றிதகாள்ள முடியுமாக இருக்க மவண்டும். என்றாலும் அதற்கான தபாதுவான 

தபாறுப்பு எம் அறனவருக்கும் உள்ளது என்பறத நாம் புரிந்து தகாள்ள மவண்டும்.  

நாடட்ின் உற்பத்தித்திறறன அதிகரிக்கவும், மசறவகறள விறனத்திறனானதாக 

ஆக்கவும், ஊழறல ஒழிக்கவும், விரயங்கறள குறறக்கவும் அரசியல்வாதிகள் மற்றும் 

அதிகாரிகள் மடட்ுமன்றி மக்களும் பங்களிக்க மவண்டும். 

நான் எப்மபாதும் சவால்களுக்கு முகம்தகாடுத்து தவற்றிதபற்றவன். நான் 

அசச்ுறுத்தல்களுக்கு பயந்த நபர ்அல்ல. பிரசச்ிறனகளுக்கு முகம்தகாடுத்து அவற்றற 

தீரப்்பதன்றி அவற்றிலிருந்து விடுபடட்ு ஓடும் பழக்கம் என்னிடம் இல்றல. வாக்குகறள 

மடட்ும் எதிரப்ாரத்்து யாறரயும் மகிழ்விக்க மவண்டிய மதறவ எனக்கு இல்றல. இந்த 

நாடட்ின் சுபீட்சமம எனது எதிரப்ாரப்்பு. அந்த மநாக்கத்றத அறடய மனசாடச்ியுடன் 

மதறவயான எந்த நடவடிக்றகயும் எடுக்க நான் தயங்க மாட்மடன். 

நான் எனது நாடற்ட மநசிக்கிமறன். எனது நாடற்டப் பற்றி நான் தபருறமப்படுகிமறன். 

என்னிடம் எனது நாடு குறித்த ஒரு ததாறலமநாக்கு உள்ளது. ஒரு பயனுறுதிமிக்க 

பிரறஜயாக, ஒற்றுறம உணரம்வாடு, ஒழுக்கப் பண்பாடட்ுடன் தசயற்படட்ு, 

உங்களினதும் எனதும் தாய்நாடற்ட சுபீடச்த்றத மநாக்கி தகாண்டு தசல்வதற்கு 

பங்களிக்குமாறு உங்கள் அறனவரிடமும் மகடட்ுக்தகாள்கிமறன். 

உங்கள் அறனவருக்கும் மும்மணிகளின் ஆசிகள். 

 

ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரிவு 

2020.11.18 

 

 

 

 


