
  

 

 

இலங்கை ஜனநாயை சசாசலிசை் குடியரசின் ஜனாதிபதி 

சேன்கேதங்கிய சைாட்டாபய ராஜபக்ஷ அவரை்ள் 

இலங்கையின் 73வது சுதந்திர தின விழாவில் 

நாடட்ு ேை்ைளுை்கு ஆற்றிய உகர  

(கைாழுே்பு, சுதந்திர சதுை்ைே் - 2021.02.04) 
 

நமது தாய்நாடு காலனித்துவவாதிகளிடமிருந்து சுதந்திரம் பெற்று 73 ஆண்டுகள் 

ஆகின்றன. சுதந்திரத்தத பவன்பறடுக்க ெல்வவறு தியாகங்கதளச ் பசய்த சிங்கள, 

தமிழ், முஸ்லிம் மற்றும் மலாயர,் ெரங்கியர ்வொன்ற ெல்வவறு சமூகங்கதளயும் வசரந்்த 

அதனத்து ததலவரக்ளுக்கும் இன்தறய தினம் நாங்கள் மரியாதத பசலுத்துகிவறாம். 

அவதவொன்று, வதசத்தின் சுதந்திரத்திற்காகவும், இதறதமக்காகவும் தங்கள் உயிரக்தள 

தியாகம் பசய்த, ெல்வவறு அரெ்்ெணிெ்புகதளச ் பசய்த ெதடவீரரக்தளயும் நான் 

நன்றியுடன் நிதனவுகூரக்ிவறன். 

சுதந்திரம் பெற்ற 73 ஆண்டுகளில், ஒரு வதசமாக நாம் ெல்வவறு சவால்களுக்கு முகம் 

பகாடுத்திருக்கின்வறாம். மத மற்றும் இன அடிெ்ெதடயிலான வமாதல்கள், இனவாத 

மற்றும் ெயங்கரவாத நடவடிக்தககள், வததவயற்ற பவளிநாடட்ு அழுத்தங்கள் மற்றும் 

அரசியலதமெ்பு பநருக்கடிகள் வொன்ற ெல பிரசச்ிதனகதள அவ்வெ்வொது 

எதிரப்காண்வடாம். வதசிய ொதுகாெ்தெ உறுதி பசய்தல், எமது நாட்டில் வாழும் 

ெல்வவறு இனத்தவரக்ளுக்கிதடயில் உண்தமயான நல்லிணக்கத்தத ஏற்ெடுத்துதல், 

வறுதமதய முற்றாக ஒழித்து வலுவான பொருளாதாரத்தத கட்டிபயழுெ்பி நிதலயான 

அபிவிருத்திதய ஏற்ெடுத்தும் சவால் இன்னும் எமக்கு முன் உள்ளது. 

எமது நாட்டின் வதசிய மரபுரிதமகள், ொரம்ெரிய ெழக்கவழக்கங்கள், வதசியம் மற்றும் 

வதசெ்ெற்று ஆகியதவ கடுதமயான அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளாகியுள்ள நிதலயில், 

ெலவீனமுற்றிருந்த வதசிய ொதுகாெ்தெ மீண்டும் உறுதிெ்ெடுத்தி தாய் நாடு 

எதிரப்காண்ட சவால்கதள பவற்றிபகாள்வதற்கான ததலதமத்துவத்தத வழங்க இந்த 

நாட்டின் 69 லடச்த்திற்கும் அதிகமான மக்கள் என்தன ஜனாதிெதியாக 

பதரிவுபசய்தனர.் 

நான் ஒரு சிங்கள பெௌத்த ததலவர.் அதத பவளிெ்ெடுத்த நான் ஒருவொதும் தயங்க 

மாட்வடன். பெௌத்த வொததனகளின்ெடிவய நான் இந்த நாடத்ட நிரவ்கிக்கிவறன். 

அதனத்து சமயங்களுக்கும் அதனத்து இனங்களுக்கும் உரிய பகௌரவத்தத அளிக்கும் 

அஹிம்தசயும் அதமதியும் பகாண்ட பெௌத்த தத்துவத்தில், எமது நாட்டில் உள்ள 

அதனத்து மதங்களுக்கும் அதனத்து இனங்களுக்கும் நாட்டில் நதடமுதறயில் உள்ள 

சட்ட கட்டதமெ்பிற்குள் சரி சமமாக சுதந்திரத்தத அனுெவிக்கும் உரிதம உண்டு. 



வதசியத்தத மதிக்கும், நாட்டின் இதறதமதயெ் ொதுகாக்கும் ஒரு வதசிய ததலதமக்கு 

எதிராக வதசத்துவராக சக்திகள் அணி வசரந்்து, தங்கள் இலக்குகதள அதடய உள்நாடட்ு, 

பவளிநாடட்ு சக்திகளின் ஆதரதவ நாடுகின்றன. இவரக்ள் மிகவும் நுட்ெமாக ெல்வவறு 

வொலிெ் பிரசச்ாரங்கள் மூலம் மக்கதள தவறாக வழிநடத்த முயற்சிக்கின்றனர.் இந்த 

நாடட்ு மக்கள் எெ்வொதும் விவவகத்துடன் இருக்க வவண்டும் என்று நான் 

வகடட்ுக்பகாள்கிவறன். தரவுகளின் அடிெ்ெதடயில் விடயங்கதள ஆராய்ந்து 

உண்தமகதள அறிந்து முடிவுகள் எடுக்கெ்ெட்டால் எவருக்கும் பொதுமக்கதள தவறாக 

வழிநடத்த முடியாது. 

நான் முன்தவத்த "சுபீடச்த்தின் வநாக்கு" பகாள்தகத் திட்டத்தத நதடமுதறெ்ெடுத்தவவ 

மக்கள் தற்வொததய அரசாங்கத்திற்கு வாய்ெ்ெளித்துள்ளனர.் 

எதரக்ால சந்ததியினருக்காக நாம் பவன்ற சுதந்திரத்தத எெ்வொதும் ொதுகாெ்ெதற்கும், 

எமது நாட்டின் ஒருதமெ்ொடு, ஆள்புல எல்தல மற்றும் இதறதமதயெ் 

ொதுகாெ்ெதற்கும் அரச ததலவர ்என்ற முதறயில் நான் உறுதியளித்திருக்கிவறன். அந்த 

உறுதிபமாழிதய நான் எெ்வொதும் ொதுகாெ்வென். 

இலங்தக ஒரு ஜனநாயக நாடு. இந்த நாட்டில் வாழும் அதனத்து குடிமக்களுக்கும் சம 

உரிதம உண்டு. இன அல்லது மத அடிெ்ெதடயில் குடிமக்கதளெ் பிரிெ்ெதற்கான 

முயற்சிகதள நாங்கள் நிராகரிக்கிவறாம். அதனத்து குடிமக்களின் அடிெ்ெதட 

உரிதமகள் மற்றும் மனித உரிதமகள் ொதுகாக்கெ்ெடுவதுடன், ஒவர சட்டம் என்ற 

பகாள்தகவய எமது நாட்டில் நதடமுதறெ்ெடுத்தெ்ெட வவண்டும் என்ெதுவவ எெ்வொதும் 

எமது நிதலெ்ொடு. 

நாங்கள் எெ்வொதும் சட்டத்தின் ஆட்சிதய மதிக்கிவறாம். கடந்த காலத்தில் சட்டத்தத 

நதடமுதறெ்ெடுத்தும் நிறுவனங்கள் மற்றும் நீதித்துதற மீது அரசியல்வாதிகள் 

வமற்பகாண்டிருந்த அழுத்தத்தத மக்கள் நிராகரித்தனர.் சட்டத்தத 

நதடமுதறெ்ெடுத்தும் அதிகாரிகளிடமிருந்து நியாயமான, ெக்கசச்ாரெ்ற்ற மற்றும் 

திறதமயான வசதவதய மக்கள் எதிரெ்ாரக்்கிறாரக்ள். அதன்ெடி, மக்களின் முக்கிய 

கவனத்தத ஈரத்்த உயிரத்்த ஞாயிறு ெயங்கரவாத தாக்குதல் மற்றும் மத்திய வங்கி 

வமாசடி வொன்ற குற்றங்களுக்கு எதிராக உடனடியாக நடவடிக்தக எடுக்க சட்டமா 

அதிெர ்திதணக்களத்திற்கு நான் அறிவுறுத்தியுள்வளன் 

உயிரத்்த ஞாயிறு தாக்குதல் குறித்து ஆராய நியமிக்கெ்ெட்ட ஜனாதிெதி 

ஆதணக்குழுவின் இறுதி அறிக்தக தற்வொது எனக்கு கிதடக்கெ்பெற்றுள்ளது. அதன் 

ெரிந்துதரகதள நதடமுதறெ்ெடுத்துவதற்கு நான் நடவடிக்தக எடுத்துள்வளன். வமலும் 

கடந்த ொராளுமன்றத்தினால் இது ெற்றி ஆராய்வதற்காக நியமிக்கெ்ெட்ட வதசிய 

ொதுகாெ்பு குறித்த கண்காணிெ்பு பசயற்குழுவின் ெரிந்துதரகளும் கவனத்திற் 

பகாள்ளெ்ெடட்ு உயிரத்்த ஞாயிறு தாக்குதலுடன் சம்ெந்தெ்ெட்ட அதனத்து 

தரெ்பினருக்கும் எதிராக நடவடிக்தக எடுக்கெ்ெடும். இந்த பகாடூரமான குற்றத்ததத் 

திட்டமிட்ட உதவி ஒத்தாதசகள் வழங்கிய பொறுெ்ொனவரக்ள் எவரும் சட்டத்திற்கு 



முகங்பகாடுக்காமல் தெ்பிக்க நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்வடாம். அவத வொன்று இந்த 

நாட்டில் தீவிரவாதம் மீண்டும் ததலதூக்கவும் நாம் இடமளிக்க மாட்வடாம். 

வகாவிட் பதாற்றுவநாயால் முழு உலகமும் பநருக்கடியில் இருக்கும் இந்த வநரத்தில், 

எமது நாடும் ெல சவால்கதள எதிரப்காள்ள வவண்டியிருக்கிறது. ஒரு வருடத்திற்கும் 

வமலாக இந்த பதாற்றுவநாய் நாட்டின் பொருளாதார அபிவிருத்தி பசயன்முதறக்கும் 

மக்களின் இயல்பு வாழ்க்தகக்கும் ஒரு ததடயாக இருந்து வருகிறது. 

தற்வொது, உலபகங்கிலும் உள்ள ெல நாடுகள் வகாவிட் தவரஸிற்கான தடுெ்பூசிகதள 

பவற்றிகரமாக ெரீட்சித்துள்ளன. இந்த தடுெ்பூசிகதள விதரவாகெ் பெறுவதற்கு 

இலங்தகக்கு உதவுமாறு இந்தியா, சீனா மற்றும் ரஷ்யா ஆகிய நாடுகளின் 

ததலவரக்ளிடம் நான் வகடட்ுக்பகாண்வடன். இந்த விடயம்  பதாடரப்ில் உலக சுகாதார 

அதமெ்புடனும் அரசாங்கம் கலந்துதரயாடியது. அதன்ெடி, ஒரு தடுெ்பூசி ஏற்கனவவ 

இலங்தகக்கு இறக்குமதி பசய்யெ்ெடட்ு எமது மக்களுக்கு விநிவயாகிக்கெ்ெடட்ுள்ளது. 

தடுெ்பூசி ஏற்றும் நடவடிக்தககதள பதாடரச்ச்ியாக முன்பனடுக்க 

திட்டமிடெ்ெடட்ுள்ளது. 

தற்வொததய உலகளாவிய பநருக்கடிதய எதிரப்காண்டு அதனத்து நாடுகளும் 

கற்றுக்பகாண்ட ஒரு முக்கியமான ொடம் வலுவான வதசிய உற்ெத்தியாளரக்ளின் 

வததவயாகும். உணவுெ் ொதுகாெ்பு மற்றும் தன்னிதறவு ஆகியவற்தற உறுதி 

பசய்வதற்காக சுவதச விவசாயத்துதறதய மீளக் கட்டிபயழுெ்ெ வவண்டும் என்ற எங்கள் 

பகாள்தகயானது சரியானதும் காலத்திற்கு ஏற்றதுமாகும் என்ெதத இது வமலும் 

உறுதிெ்ெடுத்துகிறது. 

இலவச உர விநிவயாகம், பநல்லுக்கான உத்தரவாத விதலதய ரூ.50 வதர 

உயரத்்தியதம, விவசாய கடன்கதள தள்ளுெடி பசய்தல், நாடு முழுவதும் 

ஆயிரக்கணக்கான குளங்கதள புனரதமத்தல், வீடட்ுத் வதாட்டம் மற்றும் நகரெ்்புற 

விவசாய வமம்ொடு மற்றும் புதிய பதாழில்நுட்ெத்ததெ் ெயன்ெடுத்துவதத 

ஊக்குவிெ்ெதன் மூலம் விவசாய உற்ெத்தித்திறதன அதிகரித்தல் வொன்ற ஊக்குவிெ்பு 

நடவடிக்தககள் மூலம் நாட்டில் விவசாய மறுமலரச்ச்ிதய ஏற்ெடுத்த நடவடிக்தக 

எடுெ்வொம். பநல், வசாளம், தானிய வதககள், உருதளக்கிழங்கு மற்றும் பவங்காயம் 

ஆகியவற்றின் உற்ெத்திதய ஊக்குவிக்கும் வதகயில் இறக்குமதி வரிதய 

முகாதமத்துவம் பசய்து, உள்நாட்டில் உற்ெத்தி பசய்யெ்ெட முடியுமான மஞ்சள் வொன்ற 

பொருடக்ளின் இறக்குமதிதயக் கடட்ுெ்ெடுத்துவதன் மூலமும், மிளகு வொன்ற 

ெயிரக்ளின் மீள் ஏற்றுமதிதயக் கடட்ுெ்ெடுத்துவதன் மூலமும் விவசாயிகதள 

வலுெ்ெடுத்த வமற்பகாள்ளெ்ெட்ட தீரம்ானங்களின் மூலம் பவற்றிகரமான பெறுவெறுகள் 

கிதடக்கெ் பெற்று வருகின்றன. உள்நாடட்ு உற்ெத்தி அதிகரித்து ஏற்றுமதி வாய்ெ்புகள் 

விரிவதடந்துள்ளன. 

உள்ளூர ் விவசாயிகதள பொருளாதார ரீதியாக வலுெ்ெடுத்த விவசாயிகதள 

பதாழில்முயற்சியாளரக்ளாக மாற்ற வவண்டும் என்று நான் எெ்வொதும் கூறியுள்வளன், 



நாட்டிற்கு பெரும் அந்நிய பசலாவணிதயக் பகாண்டுவரும் ஒரு துதறயாக 

விவசாயத்தத வமலும் வமம்ெடுத்துவவத எங்கள் வநாக்கம். 

பொருளாதார வளரச்ச்ியில் பதாழில்துதற மற்றும் வசதவத் துதறகளின் 

முக்கியத்துவத்தத நாம் மறக்கவில்தல. சமீெ காலங்களில், இந்தத் துதறகளுக்கு வரிச ்

சலுதககதள வழங்குவதன் மூலமும், வட்டி விகிதங்கதளக் குதறெ்ெதன் மூலமும் 

பதாழில்துதற மற்றும் வசதவத் துதறகதள ஊக்குவிக்க அரசாங்கம் நடவடிக்தக 

எடுத்துள்ளது. ெத்திக், பிரம்பு, களிமண் மற்றும் ஆெரணங்கள் வொன்ற ொரம்ெரியத் 

பதாழில்கதள வமம்ெடுத்துவதற்காக நிறுவெ்ெட்ட இராஜாங்க அதமசச்ுக்கள் மூலம் 

ஏற்கனவவ பெரும் முன்வனற்றம் ஏற்ெடட்ுள்ளது. 

எமது நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் முக்கிய ெங்கு வகிக்கும் சிறிய மற்றும் நடுத்தர 

பதாழில்முயற்சியாளரக்ள் மற்றும் சுயபதாழில் பசய்ெவரக்ளுக்கு மிகவும் குதறந்த 

ஒற்தற இலக்க வட்டி விகித கடன் வசதிகதள வழங்குவதிலும், வததவயான 

ஒெ்புதல்கதளெ் பெறுவதில் ஏற்ெடும் தாமதங்கதளக் குதறக்க நடவடிக்தக 

எடுெ்ெதற்கும் அவரக்ளுக்குத் வததவயான ெயிற்சி அளிெ்ெதற்கும் நாங்கள் கவனம் 

பசலுத்திவனாம்.  

நிரம்ாணத் துதறயினருக்கு ஊக்கமளித்தல் பசயலிழந்திருக்கும் பொருளாதாரத்தத 

மீண்டும் பசயற்ெடுத்துவதற்கான பவற்றிகரமான ஒரு மூவலாொயமாகும். அதன்ெடி, 

நாங்கள் ஏற்கனவவ ஆரம்பித்துள்ள 100,000 கி.மீ வீதி அபிவிருத்தி திட்டம், ெத்தாயிரம் 

ொலங்கள் அதமத்தல், நாடு முழுவதும் குளங்கதள புனரதமக்கும் நீரெ்்ொசன 

அபிவிருத்தித் திட்டம், 'ஒரு கிராமத்திற்கு ஒரு வீடு' என்ற கருெ்பொருளின் கீழ் 14,000 

கிராமெ்புற வீடுகதள நிரம்ாணித்தல், நகரெ்்புற வசறிெ்புரங்களில் வசிெ்வொர,் குதறந்த 

வருமானம் ஈடட்ுெவரக்ள் மற்றும் நடுத்தர வருமானம் ஈடட்ுெவரக்ளுக்காக ஒரு லட்சம் 

வீடுகதள நிரம்ாணிக்கும் திட்டம், வதாட்ட மக்களுக்கு 4,000 வீடுகதள நிரம்ாணித்தல் 

மற்றும் நாடு முழுவதும் மக்கள் பசறிவாக உள்ள ெகுதிகளில் நதடொததகள் 

அதமத்தல் வொன்ற திட்டங்கள் பொதுமக்களின் நலனுக்கும் பொருளாதாரம் புத்துயிர ்

பெறுவதற்கும் வநரடியாக ெங்களிக்கும். 

விவசாயம், தகதப்தாழில் மற்றும் வசதவகள் ஆகிய மூன்று துதறகளின் வளரச்ச்ியின் 

மூலம் வதசிய பொருளாதாரத்தத வலுெ்ெடுத்தவும், இலங்தகயில் பவளிநாடட்ு 

முதலீட்டிற்கான ததடகதள அகற்றவும் நாங்கள் நடவடிக்தக எடுெ்வொம். நாட்டின் 

பொருளாதார தமயெ்ெகுதிதய பவளிநாட்டினருக்கு விற்கக் கூடாது என்ற பகாள்தக 

எவ்வித மாற்றமும் இன்றி பின்ெற்றெ்ெடுவதுடன், பவளிநாடட்ு முதலீட்டாளரக்ள் 

இலங்தகக்கு பகாண்டு வரெ்ெடுவததத் தடுக்க ெல்வவறு திட்டங்கள் குறித்து தவறான 

வியாக்கியானங்கதள முன்தவெ்வொரின் அரசியல் உள்வநாக்கங்கதள 

பெரும்ொன்தமயான மக்கள் அறிவுபூரவ்மாக ஆராய்வாரக்ள் என்று நாங்கள் 

நம்புகிவறாம். 



எங்கள் நாட்டின் மக்கதளயும் உள்நாடட்ு மற்றும் பவளிநாடட்ு வரத்்தகங்கதள 

ொதிக்கும் காலாவதியான சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுதறகதள மாற்றவும் 

புதுெ்பிக்கவும் நான் இெ்வொது ஒரு விவசட ஜனாதிெதி பசயலணிதய அதமத்துள்வளன். 

ெல காலமாக விவாதிக்கெ்ெட்டாலும் பசயற்ெடுத்தெ்ெடாதிருந்த இந்த பசயன்முதறதய 

நாங்கள் இெ்வொது ஆரம்பித்துள்வளாம். இந்த குழுவின் ெரிந்துதரகதள 

அமுல்ெடுத்துவது நாட்டின் எதிரக்ால பொருளாதார வமம்ொடட்ு பசயன்முதறக்கு 

பெரும் உதவியாக இருக்கும் என்று நம்புகிவறாம். 

21 ஆம் நூற்றாண்டு அறிவு தமய நூற்றாண்டாக கருதெ்ெடுகிறது. 

நாட்டின் வளரச்ச்ிக்கு மனித வளங்கள் மிக முக்கியமானதவ. அறிவு மற்றும் திறன்கள் 

நிதறந்த எதிரக்ால ததலமுதறதய உருவாக்க கல்வித்துதறயில் சீரத்ிருத்தத்தின் 

அவசியம் குறித்து "சுபீடச்த்தின் வநாக்கு" பகாள்தக திட்டத்தில் 

சுட்டிக்காட்டெ்ெடட்ுள்ளது. அதன்ெடி, கல்வித்துதறயில் வததவயான சீரத்ிருத்தங்கதள 

வமற்பகாள்ள ஒரு தனியான இராஜாங்க அதமசத்ச நாங்கள் நிறுவியுள்வளாம்.  இந்த 

சீரத்ிருத்தங்கதளச ் பசய்வதற்குத் வததவயான நிபுணத்துவ உதவிதயெ் பெறும் 

வநாக்கில் இரண்டு பசயலணிகள் நிறுவெ்ெட்டன. இவரக்ளது ெரிந்துதரகதள 

அமுல்ெடுத்துவது ஏற்கனவவ ஆரம்பிக்கெ்ெடட்ுள்ளது. 

ெல்கதலக்கழகங்களில் அனுமதிக்கெ்ெடும் மாணவரக்ளின் எண்ணிக்தக இவ்வருடம் 

10,000 அல்லது 30% ஆக அதிகரித்துள்ளது. அரச பதாழில்நுட்ெக் கல்லூரிகளில் 

அனுமதிக்கெ்ெடும் மாணவரக்ளின் எண்ணிக்தகதய 100,000 லிருந்து 200,000 ஆக 

உயரத்்த ஏற்ொடுகள் பசய்யெ்ெடட்ுள்ளன. ெல்கதலக்கழகங்களின் பகாள்ளளதவ 

அதிகரிக்கும் பொருடட்ு, அதனத்து மாவட்டங்கதளயும் உள்ளடக்கும் வதகயில் 

நகரெ்்புற ெல்கதலக்கழக அதமெ்புக்கு ஒெ்புதல் அளிக்கெ்ெடட்ுள்ளது. கல்வி சீரத்ிருத்த 

திட்டங்கதள பசயல்ெடுத்துவதத விதரவுெடுத்துவவாம். அதன்ெடி, அடுத்த சில 

ஆண்டுகளில் கல்வித்துதறயில் குறிெ்பிடத்தக்க தரமான முன்வனற்றம் கிதடக்கும் 

என்று நாங்கள் நம்புகிவறாம். 

நவீன உலகில் எமது பொருளாதார இலக்குகதள அதடந்துபகாள்ள, புதிய 

பதாழில்நுட்ெத்துடன் கூடிய ஒரு சமூகத்தத எமது நாட்டில் உருவாக்க வவண்டும். 

வொட்டித்தன்தமயுடன் பவற்றிபெற, விவசாயம், தகதப்தாழில் மற்றும் வசதவகள் 

வொன்ற அதனத்து துதறகளும் எதிரக்ாலத்தில் பதாழில்நுட்ெத்தின் அடிெ்ெதடயில் 

வமற்பகாள்ளெ்ெட வவண்டியிருக்கும். இதற்கு உதவும் வதகயில், மக்களின் வாழ்க்தகத் 

தரத்தத வமம்ெடுத்தும் பதாழில்நுட்ெ புத்தாக்க கலாசச்ாரத்தத உருவாக்க நாம் 

எதிரெ்ாரத்்துள்வளாம். 

“சுபீடச்த்தின் வநாக்கு” பகாள்தககளுக்கு ஏற்ெ, பொருளாதார அபிவிருத்திக்கு அரச 

மற்றும் தனியார ்துதறகளில் பதாழில்நுட்ெத்ததெ் ெயன்ெடுத்துவதத ஊக்குவிக்கவும், 

புத்தாக்கங்கதள ஊக்குவிக்கவும் அரசாங்கம் குறிெ்பிடத்தக்க உதவிகதள வழங்கும். 

பதாழில்நுட்ெ துதறகளுக்கு ஏற்கனவவ ெல வரிச ்சலுதககள் வழங்கெ்ெடட்ுள்ளன. 



அண்தமயில் பதாழில்நுட்ெத்திற்காக ஒரு தனியான அதமசச்ு நிறுவெ்ெடட்ு அதத 

எனது பொறுெ்பின் கீழ் பகாண்டுவர நடவடிக்தக எடுக்கெ்ெட்டது. இந்த அதமசச்ின் 

மூலம், பதாழில்நுட்ெத் துதறயின் வளரச்ச்ிக்குத் வததவயான பகாள்தககள் மற்றும் 

கட்டதமெ்புகதள உருவாக்குவது, அத்துடன் அரச பொறிமுதற மற்றும் சந்தத 

பசயன்முதறகதள எளிதமெ்ெடுத்துதல் மற்றும் தகவல் ெரிமாற்றத்திற்கான ஒரு 

கருவியாக தகவல் பதாழில்நுட்ெத்ததெ் ெயன்ெடுத்தி டிஜிட்டல் நிரவ்ாகத்தத 

விரிவுெடுத்துதல் ஆகியவற்றில் கவனம் பசலுத்தெ்ெடும். பதாழில்நுட்ெத் துதறயில் 

பதாழில்முயற்சியாளரக்தள ஊக்குவிக்கும் பொருடட்ு, பதரிவுபசய்யெ்ெட்ட ஐந்து 

மாவட்டங்களில் ஐந்து பதாழில்நுட்ெ பூங்காக்கதள அதனத்து வசதிகளுடன் திறக்க 

விதரவாக நடவடிக்தக எடுக்கெ்ெடட்ுள்ளது. இத்ததகய ஊக்குவிெ்புகள் மூலம் 

பதாழில்நுட்ெத் துதறயில் ஒரு மறுமலரச்ச்ிதயக் பகாண்டுவருவதற்கான வாய்ெ்பு 

எமக்குக் கிதடக்கிறது. 

இதுவதர நான் கூறியதவ அதனத்தும் முழு உலதகயும் முடக்கிவிட்டிருந்த வகாவிட் 

பதாற்றுவநாதய எதிரப்காண்ட நிதலயில், ஒரு வருட குறுகிய காலாத்திற்குள் 

பசய்யெ்ெடட்ுள்ளன என்ெதத மறந்துவிடக் கூடாது என்று இந்த நாட்டின் விவவகமான 

மக்களிடம் நான் வகடட்ுக்பகாள்கிவறன். 

ஆண்டுவதாறும் சுமார ் 4,500 மில்லியன் அபமரிக்க படாலர ் அந்நிய பசலாவணிதய 

ஈட்டித்தந்த சுற்றுலாத் துதற, இந்த நாட்டில் கிட்டத்தட்ட மூன்று மில்லியன் மக்களுக்கு 

வநரடி மற்றும் மதறமுக வவதலவாய்ெ்தெ வழங்கியது. இன்று, இந்த மக்கள் தமது 

வாழ்வாதார வழிகதள இழந்து கடும் பநருக்கடியில் உள்ளனர.் இந்த மக்களுக்கு நாம் 

விதரவில் தீரவ்ுகதள வழங்க வவண்டும். எனவவ, சுகாதார வழிகாட்டல்கதள 

கண்டிெ்ொக பின்ெற்றி, முதறயான திட்டத்தின் கீழ் சுற்றுலாத்துதறதய ெடிெ்ெடியாக 

மீள ஆரம்பிக்க நாம் நடவடிக்தக எடுத்துள்வளாம். 

நான் எெ்வொதும் சூழதல வநசிெ்ெவன். நான் நகர அபிவிருத்தி அதமசச்ின் 

பசயலாளராக இருந்தவொது, நகரங்கதள அழகுெடுத்தல், வீடதமெ்பு அபிவிருத்தி, 

நதடெ்ொததகள் மற்றும் நகரெ்்புற பூங்காக்கள் வொன்ற அதனத்து திட்டங்களிலும் 

சூழதலெ் ொதுகாத்து அந்த அபிவிருத்தி திட்டங்கதள முன்பனடுக்க நடவடிக்தக 

எடுத்வதன். வருங்கால சந்ததியினருக்காக சூழதலெ் ொதுகாக்க இன்றும் எனது அரசு 

விவசட கவனம் பசலுத்தி வருகிறது. நகரெ்்புற வனெ் பூங்காக்கதள அதமத்தல், ெசுதம 

நகர திட்டமிடல், ெசுதம திட்டங்கள், வதசிய மர நடுதக திட்டங்கள், கால்வாய்கள் 

மற்றும் நீரத்்வதக்கங்கதள புனரதமத்தல், தரிசு பநல் வயல்கதள மீண்டும் 

ெயிரச்ப்சய்தகக்கு உட்ெடுத்துதல், வசதன உரங்கதள ெயன்ெடுத்துவதத 

ஊக்குவித்தல், பிளாஸ்டிக் ெயன்ொடத்ட கடட்ுெ்ெடுத்துதல் ஆகிய இதவ அதனத்தும் 

இந்த அரசாங்கம் வெண்தகு சுற்றாடல் முகாதமத்துவ பகாள்தகதய 

நதடமுதறெ்ெடுத்தி வருவதத பதளிவாக எடுத்துக்காடட்ுகிறது. 



மக்கதள தமயமாகக் பகாண்ட பொருளாதாரக் பகாள்தகயின் அடிெ்ெதட 

என்னபவன்றால், பொருளாதார சுதந்திரம் இல்லாமல் பொருளாதாரத்தின் 

உண்தமயான பெறுவெறுகதள அதடய முடியாது என்ெதாகும். வறுதமதய ஒழித்தல், 

அதனத்து குடிமக்களின் முன்வனற்றத்திற்கும் சமமான வாய்ெ்புகதள வழங்குதல் 

மற்றும் சுவதச வரத்்தகரக்தள ஊக்குவித்தல் வொன்ற அரசாங்கத்தின் வநாக்கங்கதள 

அதடந்துபகாள்ள எங்களுக்கு ஒரு தூய்தமயான, விதனத்திறன் வாய்ந்த அரச வசதவ 

அத்தியவசியமானதாகும். 

எமது நாட்டின் அரச வசதவ என்ெது நாடு முழுவதும் ெரவியுள்ள ஒரு வலுவான 

பொறிமுதறயாகும். உலகின் ெல நாடுகளுக்கு கிதடக்காத மிகெ்பெரிய வாய்ெ்பு இது. 

எனவவ, இந்த வலுவான பொறிமுதறயானது நாட்டின் தீரம்ானம் எடுக்கும் 

பசயன்முதறக்கு குறிெ்பிடத்தக்க ெங்களிெ்தெ வழங்கும் என்று நாங்கள் 

எதிரெ்ாரக்்கிவறாம். இருெ்பினும், இன்று ஒவ்பவாரு மட்டத்திலும் முடிபவடுெ்ெதில் ஒரு 

ெலவீனத்ததக் காண்கிவறாம். மிகவும் எளிதமயான நிறுவனம் சாரந்்த விடயங்கள் 

பதாடரெ்ான முடிவுகளில் கூட, அதிகாரிகள் முடிவுகதள எடுெ்ெதில்தல, அவற்தற 

அதமசச்ரதவயிடம் முன்தவக்கின்றாரக்ள். ஒவ்பவாரு விடயத்திலும் 

சுற்றறிக்தககதள எதிரெ்ாரக்்கின்றனர.் அவரக்ள் தீரம்ானங்கதள எடுக்கக்கூடிய 

எல்தலக்குள் கூட தீரம்ானங்கதள எடுக்க தயங்குகிறாரக்ள். இந்த நிதலதம 

மாற்றெ்ெடாவிட்டால் நாடத்ட முன்வனாக்கி பகாண்டு பசல்வது மிகவும் கடினம். 

சரியான முடிவுகதள எடுத்து நாட்டிற்காக உதழக்கும் அரச ஊழியரக்தள வமலும் 

ொதுகாக்க வததவயான சட்ட சீரத்ிருத்தங்கள் தயாரிக்கெ்ெடுகின்றன. எனவவ, 

வசதவகதள வழங்குவதில் பொதுமக்களுக்கு இதடயூறு விதளவிக்கும் கடட்ுெ்ொடுகள் 

மற்றும் முதறதமகதள தளரத்்தி அரச பொறிமுதறதய நதடமுதறெ்ெடுத்துமாறு 

பொறுெ்புள்ள அதனவதரயும் நான் வகடட்ுக்பகாள்கிவறன். 

"கிராமத்துடன் உதரயாடல்" திட்டத்தில் நான் தனிெ்ெட்ட முதறயில் பசயற்திறமாக 

ெங்வகற்கிவறன், ஏபனனில் கிராமெ்புற அபிவிருத்தி அரசாங்கத்தின் முதன்தம 

முன்னுரிதமயாகும். "சுபீடச்த்தின் வநாக்கு" பகாள்தக திட்டத்தில் கூறெ்ெடட்ுள்ளெடி 

மக்கதள தமயமாகக் பகாண்ட பொருளாதாரக் பகாள்தககதள கிராமிய மட்டத்தில் 

பசயல்ெடுத்துவதில் மாவட்ட மற்றும் பிரவதச மட்ட அரசாங்க பொறிமுதறகள் மிக 

முக்கியமானதவ. இந்த அபிவிருத்தி பசயன்முதறயில், ஆளுநரக்ள், மாவட்ட 

பசயலாளரக்ள், பிரவதச பசயலாளரக்ள், சுகாதார மருத்துவ அதிகாரிகள் முதல் கிராமிய 

மட்டத்தில் வசதவகதள வழங்கும் கிராம வசவகரக்ள், சமுரத்ி அதிகாரிகள், விவசாய 

ஆராய்சச்ி மற்றும் உற்ெத்தி உதவியாளரக்ள், குடும்ெ சுகாதார வசதவ அதிகாரிகள், 

அபிவிருத்தி அலுவலரக்ள் என ஒவ்பவாரு அரச ஊழியருக்கும் பதளிவான பொறுெ்பு 

உள்ளது. பகாவரானா பதாற்றுவநாய் நிதலதமகளின் வொது வநாதயக் 

கடட்ுெ்ெடுத்துவதற்கும் பிற வசதவகதள வழங்குவதற்கும் அவரக்ள் அதனவரும் 

எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ெலமாக இருந்தனர.் நாட்டின் பொருளாதார அபிவிருத்தி 



சவால்கதள பவற்றிபகாள்வதில் அரச ஊழியரக்ளின் அதிகெடச் ெங்களிெ்தெ நாங்கள் 

எதிரெ்ாரக்்கிவறாம். 

வதசிய விவகாரங்களிலும் கிராமெ்புற அபிவிருத்தியிலும் அரசியல் ததலதமக்கு 

பெரும் பொறுெ்பு உள்ளது. எமது அரசாங்கத்தில் அதனத்து அதமசச்ரதவ மற்றும் 

இராஜாங்க அதமசச்ரக்ள், ொராளுமன்ற உறுெ்பினரக்ள், நகர சதெ மற்றும் பிரவதச 

சதெகளின் அரசியல் பிரதிநிதிகள் ஆகிவயார ் மாவட்ட மற்றும் பிரவதச அபிவிருத்தி 

நடவடிக்தககளில் தீவிரமாக ெங்வகற்கும் ஒரு பொறிமுதறதய நாங்கள் 

நதடமுதறெ்ெடுத்தியுள்வளாம். 

ஊழல் மற்றும் வீண்விரயம் ஒரு நாட்டின் வளரச்ச்ிக்கு பெரும் ததடகள். அரச 

நிரவ்ாகத்தில் ஊழல் மற்றும் விரயங்கதள ஒழிக்க நாம் முன்மாதிரியாக பசயற்ெடட்ு 

வருகிவறாம். ஊழல் மற்றும் வீண் விரயங்களில் குற்றவாளியான எவர ் பதாடரப்ிலும் 

அரசாங்கம் என்ற வதகயில் நாங்கள் பநகிழ்வுெ் வொக்தக கதடபிடிக்க மாட்வடாம். 

இருெ்பினும், இன்று அரச துதறயில் ஊழதலத் தடுெ்ெதற்கு மிகெ்பெரிய ததடயாக 

இருெ்ெது விருெ்ெத்துடவனா அல்லது விருெ்ெமின்றிவயா மக்கள் இவற்றுக்கு வழங்கும் 

மதறமுக ஆதரவாகும். எனவவ, ஊழலுக்கு வநரடியாகவவா மதறமுகமாகவவா 

துதணவொக வவண்டாம் என்று மக்கதள நான் வகடட்ுக்பகாள்கிவறன். எவவரனும் 

ஒருவர ் ஊழலில் ஈடுெடட்ு உங்கதள அவ்வாறு பசய்ய தூண்டினால், சம்ெந்தெ்ெட்ட 

நிறுவனத்திற்கு அததன பதரியெ்ெடுத்துங்கள். ஊழல் மற்றும் வீண்விரயங்கதள 

ஒழிக்க நாடு முழுவதும் ஒரு சமூக கருத்தத உருவாக்குவதில் என்னுடன் இதணயுமாறு 

உங்கதள அதழக்கிவறன். எமது எதிரக்ால சந்ததியினருக்கு இது குறித்து விழிெ்புணரவ்ு 

ஏற்ெடுத்த வவண்டும். இதற்கு ஊடகங்கள் வழங்கும் ஆதரதவயும் நாங்கள் 

ொராடட்ுகிவறாம். 

என்தன ஜனாதிெதியாக வதரந்்பதடுெ்ெதற்கு கடுதமயாக உதழத்ததாக ெல்வவறு 

தரெ்பினர ்கூறுகின்றனர.் அது உண்தமயாக இருக்கலாம். சமூகத்தின் அதனத்து தரெ்பு 

மக்களும் எனக்கு ஆதரவு அளித்தனர.் பெரும்ொன்தமயான மக்கள் அவரக்ளது 

தனிெ்ெட்ட இலாெத்திற்காக அன்றி, என்னிடமிருந்து நாட்டிற்கான வசதவதய 

எதிரெ்ாரத்்வத அவ்வாறு பசய்தாரக்ள் என்று நான் நம்புகிவறன். இத்ததகய வநரத்மயான 

வநாக்கங்களுடன் என்தன ஆதரித்த மக்களின் பொதுவான அபிலாதஷகதள 

நிதறவவற்ற நான் எெ்வொதும் பசயற்ெடுவவன். ஆனால் தனிெ்ெட்ட அல்லது வரத்்தக 

நலன்கதள நிதறவவற்றுவதற்கான குறுகிய வநாக்கத்துடன் என்தன ஆதரித்தவரக்தள 

மகிழ்விெ்ெதற்காக நாட்டிற்கு தீங்கு விதளவிக்கும் முடிவுகதள எடுக்க நான் 

ஒருவொதும் தயாராக இல்தல. 

 

வரலாறு முழுவதும், வலுவான நாகரிகங்கள் கட்டிபயழுெ்ெெ்ெட்டதும், நாடுகள் 

அபிவிருத்தி பசய்யெ்ெட்டதும் எதிரக்ாலத்தத சாதகமாகெ் ொரத்்து, இலக்குகதள 



வநாக்கி ெயணித்த மனிதரக்ளினாவலயாகும். இந்த வநரத்தில் எமது நாட்டின் 

வளரச்ச்ிக்கும் இத்ததகய சிந்ததன வததவ. 

மற்றவரக்ள் பசய்யும் அதனத்திலும் தவறுகதள மடட்ுவம ொரக்்கும், சமூகத்திற்காக 

எதுவும் பசய்யாத அவநம்பிக்தகயாளரக்ளிடமிருந்து நாட்டின் முன்வனற்றத்திற்கு 

எந்தபவாரு ெங்களிெ்பும் கிதடக்காது. 

இன்று எமக்குத் வததவெ்ெடுவது நாடத்ட வநசிக்கும், சமூகத்திற்கு ெயனுள்ள, 

விமரச்னங்கதள ஒதுக்கி தவத்து, பிரசச்ிதனகளுக்கு நதடமுதற தீரவ்ுகதள வழங்கும் 

வநரம்தறயான குடிமக்களின் ஆசீரவ்ாதமும் ஆதரவுவம ஆகும். 

உற்ெத்தி திறன்வாய்ந்த குடிமகன், மகிழ்சச்ியான குடும்ெம், ஒழுக்கெ்ெண்ொடான 

சமூகம் மற்றும் சுபீடச்மான வதசம் என்ற அடிெ்ெதட வநாக்கங்கதள அதடய நாங்கள் 

அரெ்்ெணிெ்புடன் உள்வளாம். எமது நாட்டின் பெரும்ொன்தமயான மக்கள் சரியான 

ெங்களிெ்தெச ் பசய்தால் அந்த வநாக்கங்கதள அதடய முடியும். எனவவ ஒரு 

வநரம்தறயான அணுகுமுதறயுடன், உங்களுதடயவும் என்னுதடயவும் பிள்தளகளின் 

எதிரக்ாலத்தத கட்டிபயழுெ்ெ எங்களுடன் இதணயுமாறு இந்த நாட்டின் அதனத்து 

குடிமக்களுக்கும் நான் மீண்டும் அதழெ்பு விடுக்கிவறன். 

நீங்கள் வகட்ட ததலவர ் நான். நீங்கள் என்னிடம் ஒெ்ெதடத்த பொறுெ்தெ நான் 

குதறவின்றி நிதறவவற்றுவவன். 

மும்மணிகளின் ஆசிகள்.  

உங்கள் அதனவருக்கும் நன்றி. 

 

 

ஜனாதிபதி ஊடைப் பிரிவு 
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