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இலங்ககை பல்கைகலக்கைழகை கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா ஊழியர்கைள,  ஊதியங்கைள
மற்றும் ் வம் வேகல நிகலகமகைள ்விசம்பந்தமல்விசான ் வகைல்விசாரிக்ககைகைகே
முன்கம் வேத்து து ஜ்து ஜூகல 27  முதல் ் வம் வேகலநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுளேனர்.
14  அிசார்விச பல்கைகலக் கைழகைங்கைகேச் ் வ்விசர்ந்த சுமல்விசார் 13,000  கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா
ஊழியர்கைள ் வம் வேகல நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுளேதல்விசாகைவும், ் வகைல்விசாரிக்ககைகைள
கிககிடைக்கும் ம் வேகிசார ் வம் வேகலநிறுத்தம் றுத்தம் ததல்விசாகிடைரும் என்றும்
் வபல்விசாிசாரல்விசாட்கிடைத்துக்கு அகழப்பு விடுத்துளே பல்கைகலக்கைழகை
றுத்தம் ததல்விசாழிற்்விசங்கைக் கூட்டுக் கைமிட்டி றுத்தம் ததரிவித்துளேது. முழு பல்கைகலக்கைழகை
நகிடைம் வேடிக்ககைகைளும் ் வம் வேகல நிறுத்தத்தின் கைல்விசாிசாரணமல்விசாகை
முகிடைக்கைப்பட்டுளேது.

ம் வேகிடைக்கு மற்றும் கிழக்குப் பல்கைகலக் கைழகைங்கைளின் தமிழ் ் வபசும்
ஊழியர்கைள அகனம் வேரும் கூகிடை ் வம் வேகல நிறுத்தத்தில்
பங்குபற்றியுளேனர்.  இதன் மூலம்,  மூன்று த்விசல்விசாப்தகைல்விசால ் வபல்விசாரினல்விசால்
கிேறிவிகிடைப்பட்டிருந்த இனப் பல்விசாகுபல்விசாடுகைகேக் கைகிடைந்து,  முதலல்விசாளித்தும் வே
அிசார்விசல்விசாங்கைத்தல்விசால் தமது ம் வேல்விசாழ்க்ககைத் திசாரங்கைள மற்றும் து ஜனநல்விசாயகை
உரிகமகைள மீது நகிடைத்தப்படும் தல்விசாக்குதல்கைளுக்கு எதிிசாரல்விசாகை,  றுத்தம் தபல்விசாதுவில்
றுத்தம் ததல்விசாழிலல்விசாே ம் வேர்க்கைத்தின் மத்தியில் ம் வேேர்ச்சிகைல்விசாணும் எதிர்ப்கபயும்
அதற்கு எதிிசாரல்விசாகை ் வபல்விசாிசாரல்விசாகிடை ் வம் வேண்டியதன் றுத்தம் தபரும் அம் வேசியத்கதயும்
றுத்தம் தம் வேளிப்படுத்தியுளேது.

கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா ஊழியர்கைளின் ் வபல்விசாிசாரல்விசாட்கிடைம்,  ஏகனய றுத்தம் ததல்விசாழிலல்விசாேர்கைள
மத்தியில் பிசாரம் வேக்கூடிய நிகலகம பற்றி பீதியககிடைந்துளே அிசார்விசல்விசாங்கைம்,
் வபல்விசாிசாரல்விசாட்கிடைத்கத குழப்பும் வேதற்கைல்விசாகை கைருங்கைல்விசாலிகைகே ஏற்பல்விசாடு றுத்தம் த்விசய்யத்
திட்கிடைமிட்டுளேகம அம்பலப்படுத்தப்பட்டுளேது.

ரூபல்விசா 2,500  றுத்தம் தகைல்விசாடுப்பனகம் வே அடிப்பககிடை ்விசம்பேத்தில் ் வ்விசர்த்தல்,
கைல்வி்விசல்விசார் ஊழியர்கைளுக்கு கைற்ககை நகிடைம் வேடிக்ககைகைளுக்கைல்விசாகை
ம் வேழங்கைப்படும் றுத்தம் தகைல்விசாடுப்பனவுக்கு ்விசமமல்விசான மல்விசாற்றுக் றுத்தம் தகைல்விசாடுப்பனவு
ம் வேழங்குதல், 57 ம் வேயகதக் கைகிடைந்த ஊழியர்கைளுக்கு ் வ்விசகம் வேக் கைல்விசாலத்கத
நீடிக்கும் ் வபல்விசாது திணிக்கைப்பட்கிடை கைட்டுப்பல்விசாடுகைகே நீக்கி,  60  ம் வேயது
ம் வேகிசார ் வ்விசகம் வேகய நீட்டித்துக்றுத்தம் தகைல்விசாளம் வேதற்கு ம் வேல்விசாய்ப்பு ம் வேழங்குதல்,
உட்பகிடை ஏழு ் வகைல்விசாரிக்ககைகைள அிசார்விசல்விசாங்கைத்திகிடைம் முன்கம் வேக்கைப்பட்டுளேது.

உறுப்பினர்கைளின் அழுத்தத்தின் கைல்விசாிசாரணமல்விசாகை,  இந்த
் வம் வேகலநிறுத்தத்துக்கு அகழப்புவிகிடை ் வம் வேண்டிய கைட்கிடைல்விசாயம் றுத்தம் ததல்விசாழிற்்விசங்கை
அதிகைல்விசாிசாரத்தும் வேத்திற்கு ஏற்படுட்ளே ் வபல்விசாதிலும்,  அம் வேர்கைளின் ஒவ்றுத்தம் தம் வேல்விசாரு
நகிடைம் வேடிக்ககையும்,  றுத்தம் ததல்விசாழிலல்விசாேர்கைள மத்தியில் ம் வேேர்ந்து ம் வேரும் எதிர்ப்பு
மற்றும் ் வபல்விசார்க்குணத்கதயும்,  கைல்விசாத்திிசாரமற்ற பிிசாரச்்விசல்விசாிசாரங்கைள மற்றும்
அிசார்விசல்விசாங்கைத்தின் உறுதிறுத்தம் தமல்விசாழிகைளுக்கு அடிபணியச் றுத்தம் த்விசய்து,  கைகிசாரத்து
விடும் வேகத் வய இலக்கைல்விசாகைக் றுத்தம் தகைல்விசாண்டுளேன.  றுத்தம் ததல்விசாழிற்்விசங்கைத்
தகலம் வேர்கைள,  அிசார்விசல்விசாங்கைத்துகிடைனும் அிசார்விச அதிகைல்விசாரிகைளுகிடைனும்
நகிடைத்தப்படும் எல்லல்விசாப் ் வபச்சும் வேல்விசார்த்கதகைளின் ் வபல்விசாதும்,  அிசார்விசல்விசாங்கைம்
அது எதிர்றுத்தம் தகைல்விசாண்டுளே றுத்தம் தபல்விசாருேல்விசாதல்விசாிசார றுத்தம் தநருக்கைடிகய முன்கம் வேத்து
் வகைல்விசாரிக்ககைகைள அகனத்கதயும் நிிசாரல்விசாகைரிப்பதல்விசாகைக் கூறுகின்றனர். 

கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா ஊழியர்கைளின் ் வபல்விசாிசாரல்விசாட்கிடைம் ்விசம்பந்தமல்விசான அிசார்விசல்விசாங்கைத்தின்
பதிலிறுப்பு,  முழுத் றுத்தம் ததல்விசாழிலல்விசாே ம் வேர்க்கைத்திற்கும் விடுக்கைப்படும் ஒரு

கைடும் எச்்விசரிக்ககை ஆகும்.  ் வகைல்விசாரிக்ககைகைள நிிசாரல்விசாகைரிக்கைப்படும் வேதும்
் வபல்விசாிசாரல்விசாட்கிடைத்கத குழப்ப கைருங்கைல்விசாலிகைகே ஏற்பல்விசாடு றுத்தம் த்விசய்ம் வேதும்,
அிசார்விசல்விசாங்கைத்தின் றுத்தம் தபல்விசாருேல்விசாதல்விசாிசார றுத்தம் தம் வேட்டுக்கைள மற்றும் ஒடுக்குமுகற அிசாரசியல்
றுத்தம் தகைல்விசாளககையின் ஒரு பகுதியல்விசாகும். என் வம் வே, முதலல்விசாளித்தும் வே அிசார்விசல்விசாங்கைத்திற்கு
எதிிசாரல்விசான ஒரு அிசாரசியல் ் வபல்விசாிசாரல்விசாட்கிடைம் இன்றி,  கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா ஊழியர்கைள
அல்லது றுத்தம் ததல்விசாழிலல்விசாே ம் வேர்க்கைத்தின் எந்தறுத்தம் தம் வேல்விசாரு பகுதியினரும்,  தமது
் வகைல்விசாரிக்ககைகைள மற்றும் உரிகமகைகே றுத்தம் தம் வேல்ல முடியல்விசாது.

தற்் வபல்விசாகதய அிசார்விசல்விசாங்கைத்கத ஆட்சிக்கு றுத்தம் தகைல்விசாண்டும் வேரும் வேதற்கைல்விசாகை ம் வேக்கைல்விசாலத்து
ம் வேல்விசாங்கிய றுத்தம் ததல்விசாழிற்்விசங்கை கூட்டு குழுவின் தகலம் வேர்கைள, அத்தககைய அிசாரசியல்
் வபல்விசாிசாரல்விசாட்கிடைத்தின் பிசாரம எதிரிகைேல்விசாம் வேர். து ஜ்து ஜூகல 13-14 ஊர்ம் வேலத்தின் இறுதியில்
கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா ஊழியர்கைள முன் உகிசாரயல்விசாற்றிய கூட்டுக் கைமிட்டியின் தகலம் வேர்
எட்ம் வேர்ட் மல்ம் வேத்த் வகை, "் வபல்விசாிசாரல்விசாட்கிடைம் அிசாரசியல் றுத்தம் ததல்விசாகிடைர்பற்றது" என்று சுட்டிக்
கைல்விசாட்டினர். இப்் வபல்விசாது, அிசார்விசல்விசாங்கைத்திற்கு எதிிசாரல்விசான எதிர்ப்கப திக்விச திருப்பும்
றுத்தம் தபல்விசாருட்டு,  தங்கைள ் வகைல்விசாரிக்ககைகைகே ம் வேழங்கை உயர் கைல்வி அகமச்்விசரும்
நிதி அகமச்்விசரும் உகிடைன்பட்டிருந்தல்விசாலும்,  "அதிகைல்விசாரிகைளின் எதிர்ப்பின்
கைல்விசாிசாரணமல்விசாகை அது றுத்தம் தம் வேற்றியளிக்கைவில்கல'  எனக் கூறி,  அிசார்விசல்விசாங்கைத்தின்
றுத்தம் தகைல்விசாளககைகைளின் அடிப்பககிடையி் வல் வய அதிகைல்விசாரிகைள முடிவுகைகேயும்
தீர்மல்விசானங்கைகேயும் எடுக்கின்றனர் என்பகத மூடி மகறத்து,  மல்ம் வேத்த் வகை
உட்பகிடை றுத்தம் ததல்விசாழிற்்விசங்கை அதிகைல்விசாிசாரத்தும் வேம்,  அிசார்விசல்விசாங்கைத்கத ம் வேகலயில் இருந்து
விடுவித்து விடுகின்றனர். 

தல்விசாக்குதல்கைளின் மூலகைல்விசாிசாரணம்

து ஜனல்விசாதிபதி கமத்திரிபல்விசால சிறி் வ்விசன மற்றும் பிிசாரதமர் ிசாரணில்
விக்கிிசாரமசிங்கைவின் அிசார்விசல்விசாங்கைம்,  றுத்தம் ததல்விசாழிலல்விசாே-ஒடுக்கைப்பட்கிடை மக்கைள மீது
றுத்தம் ததல்விசாடுக்கும் தல்விசாக்குதல்கைள,  ்விசர்ம் வே் வத்விச மூலதனத்தின்,  குறிப்பல்விசாகை ்விசர்ம் வே் வத்விச
நல்விசாணய நிதியத்தின் (IMF) கைட்கிடைகேயின் படி் வய முன்றுத்தம் தனடுக்கைப்படுகின்றன.
இந்த தல்விசாக்குதல் இலங்ககைக்கு மட்டும் உரியதல்ல. அ் வத ் வநிசாரம் அது ஒரு
்விசர்ம் வே் வத்விச ் வபல்விசாக்கைல்விசாகும்.

2008 ல் றுத்தம் ததல்விசாகிடைங்கி,  ஒரு பின்னககிடைகம் வே ் வநல்விசாக்கிச் றுத்தம் த்விசல்லும் றுத்தம் தபல்விசாருேல்விசாதல்விசாிசார
றுத்தம் தநருக்கைடியின் அகனத்து சுகமகைகேயும், றுத்தம் ததல்விசாழிலல்விசாே-ஒடுக்கைப்பட்கிடை மக்கைள
மீது சுமத்தும் வே் வத,  ஒவ்றுத்தம் தம் வேல்விசாரு நல்விசாட்டிலும் உளே ஆளும் ம் வேர்க்கைத்தின்
றுத்தம் தகைல்விசாளககை ஆகியுளேது.  றுத்தம் தபரும் முதலல்விசாளித்தும் வே நல்விசாடுகைளில் மட்டுமன்றி,
இலங்ககை ் வபல்விசான்ற சிறிய முதலல்விசாளித்தும் வே நல்விசாடுகைளிலும்,  றுத்தம் ததல்விசாழிலல்விசாே
ம் வேர்க்கைம் இந்தக் றுத்தம் தகைல்விசாளககையின் விகேகம் வே எதிர்றுத்தம் தகைல்விசாளகின்றது.

கைகிடைந்த இிசாரல்விசாது ஜபக்ஷ அிசார்விசல்விசாங்கைத்தின் றுத்தம் தகைல்விசாளககையும் இது் வம் வே.  ்விசர்ம் வே் வத்விச
நல்விசாணய நிதியத்தினல்விசால் சுமத்தப்பட்டுளே சிக்கைன நகிடைம் வேடிக்ககைகைகே
அமுல்படுத்தும் ் வபல்விசாது ம் வேேர்ச்சிகைண்கிடை றுத்தம் தம் வேகுது ஜன எதிர்ப்பின் மத்தியில்,
து ஜனல்விசாதிபதி ் வதர்தகல முன்கூட்டி் வய நகிடைத்தி, ் வமலும் ஆறு ஆண்டுகைளுக்கு
தனது ஆட்சிகய நீடித்துக்றுத்தம் தகைல்விசாண்டு,  றுத்தம் ததல்விசாழிலல்விசாே-ஒடுக்கைப்பட்கிடை மக்கைளுக்கு
எதிிசாரல்விசான மிகைப் றுத்தம் தபரும் தல்விசாக்குதகல முன்றுத்தம் தனடுப்ப் வத,  இிசாரல்விசாது ஜபக்ஷவின்
குறிக்் வகைல்விசாேல்விசாகை இருந்தது.

றுத்தம் ததல்விசாழிற்்விசங்கை அதிகைல்விசாிசாரத்தும் வேத்தின் து் விசாரல்விசாகை நகிடைம் வேடிக்ககைகைள

இிசாரல்விசாது ஜபக்ஷ அிசார்விசல்விசாங்கைத்திற்கு எதிிசாரல்விசாகை ம் வேேர்ந்த றுத்தம் தம் வேகுது ஜன எதிர்ப்பு,
றுத்தம் ததல்விசாழிலல்விசாே ம் வேர்க்கைத்தின் சுயல்விசாதீன அிசாரசியல் இயக்கைமல்விசாகை றுத்தம் தம் வேளிப்படும் வேது
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இலங்ககை பல்கைகலக்கைழகை
கைல்விிசவிசாாரவிசா ஊழியர்கைளின

 பபவிசாாரவிசாட்டத்துக்க
 பிசவிசாிசலிிச  பவேகலத்திட்டம் 



்விசம்பந்தமல்விசாகை கைடும் வி் விசாரல்விசாதமல்விசாகை இருந்த,  கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா ஊழியர்கைளின்
றுத்தம் ததல்விசாழிற்்விசங்கைம் உட்பகிடை ஒட்டு றுத்தம் தமல்விசாத்த றுத்தம் ததல்விசாழிற்்விசங்கை அதிகைல்விசாிசாரத்தும் வேமும்,
நம் வே்விசம்விசமல்விசாது ஜக் கைட்சி,  ஐக்கிய ் வ்விசல்விசா்விசலி்விசக் கைட்சி மற்றும் முன்னிகல
் வ்விசல்விசா்விசலி்விசக் கைட்சி உளேகிடைங்கைலல்விசான ்விசகைல ் வபல்விசாலி இகிடைது கைட்சிகைளும்,
பிிசாரகது ஜகைள ்விசக்தி ் வபல்விசான்ற சிவில் ்விசமூகை அகமப்புக்கைள மற்றும் மக்கைள
விடுதகல முன்னணி (் வது ஜ.வி.பி.)  உகிடைனும் ் வ்விசர்ந்து,  அந்த றுத்தம் தம் வேகுது ஜன
எதிர்ப்கப சிறி் வ்விசன-ிசாரணில் விக்கிிசாரமசிங்கை கூட்கிடைணியின் கீழ்
முடிச்சுப்் வபல்விசாட்டு விடும் ் வம் வேகலகய றுத்தம் த்விசய்தன.  சிறி் வ்விசன-விக்கிிசாரமசிங்கை
அிசார்விசல்விசாங்கைமல்விசானது இிசாரல்விசாது ஜபக்ஷ அிசார்விசல்விசாங்கைம் நிறுத்திய இகிடைத்தில் இருந்து,
றுத்தம் ததல்விசாழிலல்விசாே ஒடுக்கைப்பட்கிடை மக்கைள மீதல்விசான தல்விசாக்குதகலத் றுத்தம் ததல்விசாகிடைங்கியது.

தற்் வபல்விசாகதய அிசார்விசல்விசாங்கைமல்விசானது ்விசர்ம் வே் வத்விச நல்விசாணய நிதியத்திகிடைம் பகுதி
பகுதியல்விசாகை றுத்தம் தபறும் 1.5  பில்லியன் கிடைல்விசாலர் கைகிடைன் றுத்தம் ததல்விசாககைக்கைல்விசாகை
விதித்துளே நிபந்தகனகைளில், 2020 ஆண்கிடைேவில் ம் வேிசாரவு-றுத்தம் த்விசலவுத் திட்கிடை
பற்றல்விசாக்குகறகய றுத்தம் தமல்விசாத்த உளநல்விசாட்டு உற்பத்தியில் 3.5  ்விசதவீதமல்விசாகைக்
குகறக்கை ் வம் வேண்டும் என்பது பிிசாரதல்விசானமல்விசானதல்விசாகும்.  இந்த
நிபந்தகனகைகே பூர்த்தி றுத்தம் த்விசய்ம் வேதற்் வகை,  கைல்வி மற்றும் சுகைல்விசாதல்விசாிசாரம்
உட்பகிடை நலன்புரி ் வ்விசகம் வேகைளில் பல்விசாரிய றுத்தம் தம் வேட்டுக்கைளுகிடைன்,
‘மறுசீிசாரகமப்பின்’ கீழ் அிசார்விச நிறும் வேனங்கைகே தனியல்விசார்மயப்படுத்தும் வேகத
துரிதப்படுத்தும் வேது மற்றும் ஊழியர்கைள எண்ணிக்ககைகய
குகறப்பகதயும் அிசார்விசல்விசாங்கைம் அதன் றுத்தம் தகைல்விசாளககைகைளில்
முதன்கமயல்விசானகம் வேயல்விசாகைக் றுத்தம் தகைல்விசாண்டுளேது.

அிசார்விசல்விசாங்கைத்தின் அகிடைக்குமுகற

இந்த மக்கைள வி் விசாரல்விசாத றுத்தம் தகைல்விசாளககைகைகே இலகும் வேல்விசாகை
நககிடைமுகறப்படுத்திவிகிடை முடியல்விசாது என்பகத அிசார்விசல்விசாங்கைம் நன்கு
அறியும்.  ் வபல்விசாிசாரல்விசாட்கிடைங்கைளில் ஈடுபகிடை உந்தப்பட்டு ம் வேரும்
றுத்தம் ததல்விசாழிலல்விசாேர்கைள,  விம் வே்விசல்விசாயிகைள மற்றும் மல்விசாணம் வேர்கைள உட்பகிடை ஏகனய
ஒடுக்கைப்பட்கிடைம் வேர்கைகேயும் நசுக்கும் வேதற்கைல்விசாகை,  முப்பது ஆண்டுகைல்விசால
உளநல்விசாட்டுப் ் வபல்விசாரின் மத்தியில் கைட்டிறுத்தம் தயழுப்பிய,  றுத்தம் தபல்விசாலிஸ் அிசார்விச
ஒடுக்குமுகற இயந்திிசாரத்கத ் வமலும் ம் வேலுப்படுத்த அிசார்விசல்விசாங்கைம் முடிவு
றுத்தம் த்விசய்துளேது.  ் வதசிய பல்விசாதுகைல்விசாப்பு,  திட்கிடைமிகிடைப்பட்கிடை குற்றங்கைள மற்றும்
் வதசிய புலனல்விசாய்வு ்விசம்பந்தமல்விசாகை புதிய ்விசட்கிடைங்கைகேக் றுத்தம் தகைல்விசாண்டும் வேந்து,
் வம் வேகல நிறுத்தம் றுத்தம் த்விசய்தல்,  ஆர்ப்பல்விசாட்கிடைங்கைள நகிடைத்துதல் மற்றும்
ஊர்ம் வேலம் றுத்தம் த்விசல்லுதல் உட்பகிடை அகனத்து து ஜனநல்விசாயகை உரிகமகைகேயும்
நசுக்கித் தளளும் வேதற்கு அிசார்விசல்விசாங்கைம் தயல்விசாிசாரல்விசாகி ம் வேருகின்றது.
பல்கைகலக்கைழகை மல்விசாணம் வேர்கைளுக்கு எதிிசாரல்விசாகை ் வமற்றுத்தம் தகைல்விசாளேப்படும்
றுத்தம் தகைல்விசாடூிசாரமல்விசான அகிடைக்குமுகற,  இதற்கைல்விசான தயல்விசாரிப்கப் வய ்விசமிக்க 
றுத்தம் த்விசய்கின்றது.

இிசாரல்விசாது ஜபக்ஷவின் றுத்தம் தம் வேகுது ஜன-வி் விசாரல்விசாத தல்விசாக்குதல்கைள மற்றும்
ஒடுக்குமுகற றுத்தம் தகைல்விசாளககைகைகே எதிர்த்து தீவிிசாரமயப்பட்டு ம் வேந்த
றுத்தம் ததல்விசாழிலல்விசாேர்கைளுக்கும் இகே ர்கைளுக்கும்,  றுத்தம் ததல்விசாழிற்்விசங்கை
அதிகைல்விசாிசாரத்தும் வேம் உட்பகிடை ் வமற்கூறிய கும்பலும், சிறி் வ்விசன-விக்கிிசாரமசிங்கை
கூட்கிடைணிகய ஆட்சிக்கு றுத்தம் தகைல்விசாண்டு ம் வேரும் வேதன் மூலம்,  து ஜனநல்விசாயகைத்கத
ஸ்தல்விசாபிக்கை முடியும் என மீண்டும் மீண்டும் கூறிம் வேந்தன.

உண்கமயில் 2015  து ஜனம் வேரியில் நகிடைந்தது என்னறுத்தம் தம் வேன்றல்விசால்,  தமது
மூ் வலல்விசாபல்விசாய நலன்கைளுக்கு எதிிசாரல்விசாகை இிசாரல்விசாது ஜபக்ஷவுக்கும் சீனல்விசாவுக்கும்
இககிடை் வய ம் வேேர்ந்து ம் வேந்த றுத்தம் தநருங்கிய உறவுகைகேப் பற்றி
விழிப்பககிடைந்த ம் வேல்விசாஷிங்கிடைன்,  திட்கிடைமிட்டு ் வமற்றுத்தம் தகைல்விசாண்கிடை ஒரு ஆட்சி
மல்விசாற்ற் வம ஆகும்.  அப்் வபல்விசாது றுத்தம் ததல்விசாகிடைக்கைம்,  கைகிடைந்த ஒன்றகிசார
ஆண்டுகைல்விசாலமல்விசாகை,  சீனல்விசாகம் வே சுற்றிம் வேகேக்கும் அறுத்தம் தமரிக்கை ஏகைல்விசாதிபத்திய
் வபல்விசார் மூ் வலல்விசாபல்விசாயத்துகிடைன் இலங்ககை ் வமலும் ் வமலும்
ஒருங்கிகணக்கைப்பட்டு ம் வேந்துளேது.

றுத்தம் ததல்விசாழிலல்விசாே ம் வேர்க்கைப் ் வபல்விசாிசாரல்விசாட்கிடைங்கைளின் புதிய ்விசர்ம் வே் வத்விச எழுச்சிகைள

கி் விசாரக்கைம்,  ஸ்றுத்தம் தபயின் மற்றும் பிிசாரல்விசான்சினதும் அிசார்விசல்விசாங்கைங்கைள,
றுத்தம் ததல்விசாழிலல்விசாேர்கைளின் ்விசமூகை மற்றும் து ஜனநல்விசாயகை உரிகமகைள மீதல்விசான
தல்விசாக்குதல்கைளுக்கு எதிிசாரல்விசாகை,  மில்லியன் கைணக்கைல்விசான றுத்தம் ததல்விசாழிலல்விசாேர்கைள
் வபல்விசாிசாரல்விசாட்கிடைத்தில் ஈடுபட்கிடை் வதல்விசாடு,  அது ஒரு ்விசர்ம் வே் வத்விச நிகைழ்வுப்
் வபல்விசாக்கைல்விசாகை ம் வேேர்ச்சியககிடைகின்றது.  1991 ல் ் வ்விசல்விசாவியத் ஒன்றியம்

கைகலக்கைப்பட்கிடைதில் இருந்து 25  ஆண்டுகைளுக்கு பின்னர் மீண்டும்
தகலதூக்கும் இத்தககைய ் வபல்விசாிசாரல்விசாட்கிடைங்கைள,  றுத்தம் ததல்விசாழிற்்விசங்கைங்கைள மற்றும்
ஸ்தல்விசாபகை அிசாரசியல் கைட்சிகைளுக்குப் புறம்பல்விசாகை ம் வேேர்ச்சியககிடைந்து ம் வேரும் வேது,
அதன் வி் வ்விசகிடை குணல்விசாம்்விசமல்விசாகும்.

எனினும் அந்த ் வபல்விசாிசாரல்விசாட்கிடைங்கைள றுத்தம் தம் வேற்றிகய ் வநல்விசாக்கி நகைர்ம் வேதற்கு
் வதகம் வேயல்விசான முன்் வனல்விசாக்கு மற்றும் தகலகமத்தும் வேத்தல்விசால்
ஆயுதபல்விசாணியல்விசாக்கைப்பகிடைல்விசாமல் இருக்கின்ற நிகலகமகய சுிசாரண்டிக்றுத்தம் தகைல்விசாண்டு,
் வபல்விசாலி இகிடைதுகைளும் றுத்தம் ததல்விசாழிற்்விசங்கை அதிகைல்விசாிசாரத்தும் வேங்கைளும், றுத்தம் ததல்விசாழிலல்விசாேர்கைகே
திக்விசதிருப்பி,  அம் வேர்கைகே பல்் வம் வேறு முதலல்விசாளித்தும் வே கூட்கிடைணிகைளின்
பின்னல்விசால் தளளிவிடுகின்றன.  இந்தத் து் விசாரல்விசாகிகைள றுத்தம் ததல்விசாழிலல்விசாே-ஒடுக்கைப்பட்கிடை
மக்கைகே,  கி் விசாரக்கைத்தில் சிரி்விசல்விசா மற்றும் இலங்ககையில் சிறி் வ்விசன-
விக்கிிசாரமசிங்கை கூட்கிடைணியின் பின்னல்விசால் கைட்டிப்் வபல்விசாட்டுளேனர்.

கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா ஊழியர்கைள உறுதிப்பல்விசாட்டுகிடைன் ் வபல்விசாிசாரல்விசாட்கிடைத்தில் குதித்தவுகிடைன்,
அிசார்விசல்விசாங்கைத்தின் மீது வி்விசல்விசாலமல்விசான அழுத்தத்கத திணிப்பதன் மூலம் தமது
் வகைல்விசாரிக்ககைகைகே றுத்தம் தம் வேற்றி றுத்தம் தகைல்விசாளே முடியும் என்ற மல்விசாகயகய விகதத்து,
றுத்தம் ததல்விசாழிலல்விசாேர்கைகே குழப்பியடித்து,  அம் வேர்கைேது கதரியத்துக்கு
குழிபறிப்பதற்கு றுத்தம் ததல்விசாழிற்்விசங்கை அதிகைல்விசாிசாரத்தும் வேம் ஆிசாரம்பத்தில் இருந்் வத
றுத்தம் த்விசயற்பட்கிடைது.  பல்கைகலக்கைழகை றுத்தம் ததல்விசாழிற்்விசங்கை கூட்டுக் குழுவின்
தகலம் வேர்கைள,  கைகிடைந்த 22  அன்று உயர் கைல்வி அகமச்்விசர் லக்ஷச்சர் லக்ஷ்மன்
கிரிறுத்தம் தயல்ல மற்றும் நிதி அகமச்்விசர் ிசாரவி கைருணல்விசாநல்விசாயக்கைகம் வேயும் ்விசந்தித்து
் வபச்சும் வேல்விசார்கத நகிடைத்தினர்.  நகிடைக்கை் வம் வேண்டியம் வேல்விசா் வற,  மல்விசாதல்விசாந்த மல்விசாற்றுக்
றுத்தம் தகைல்விசாடுப்பனகம் வே அடிப்பககிடை ஊதியத்தில் நூற்றுக்கு 25  ்விசதவீதமல்விசாகை
ஏற்றுக்றுத்தம் தகைல்விசாண்டு,  இந்த ் வபல்விசாிசாரல்விசாட்கிடைத்கத முடித்துக்றுத்தம் தகைல்விசாளம் வேதற்கு
அதிகைல்விசாிசாரத்தும் வேம் நல்விசாட்கிடைம் றுத்தம் தகைல்விசாண்டிருப்பதல்விசாகை தகைம் வேல்கைள றுத்தம் தம் வேளியல்விசாகின்றன. 

் வ்விசல்விசா்விசலி்விச ் வம் வேகலத் திட்கிடைமும் புிசாரட்சிகைிசார தகலகமத்தும் வேமும்

கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா ஊழியர்கைளின் ் வகைல்விசாரிக்ககைகைள உட்பகிடை றுத்தம் ததல்விசாழிலல்விசாே ம் வேர்க்கைத்தின்
்விசமூகை மற்றும் து ஜனநல்விசாயகை ் வகைல்விசாரிக்ககைகைகே,  றுத்தம் தநருக்கைடி நிகறந்த
முதலல்விசாளித்தும் வே அிசார்விசல்விசாங்கைத்துக்கு அழுத்தம் றுத்தம் தகைல்விசாடுப்பதன் மூலம் றுத்தம் தபற
முடியல்விசாது.  உலகைம் முழும் வேதும் உளே றுத்தம் ததல்விசாழிலல்விசாே ம் வேர்க்கைம் தமது
அனுபம் வேத்தி் வல் வய இகத உணர்ந்துளேது.  தம் மீதல்விசான தல்விசாக்குதலின்
் வதல்விசாற்றும் வேல்விசாயல்விசான இந்த றுத்தம் தநருக்கைடி மிகு முதலல்விசாளித்தும் வே அகமப்பு
முகறகய,  உலகை அேவில் திட்கிடைமிகிடைப்படும் ் வ்விசல்விசா்விசலி்விச உற்பத்தி
றுத்தம் தபல்விசாருேல்விசாதல்விசாிசாரத்தின் மூலம் பதிலீடு றுத்தம் த்விசய்ம் வேதற்கைல்விசான ஒரு அிசாரசியல்
் வபல்விசாிசாரல்விசாட்கிடைத்கத நகிடைத்தும் வேதற்கு றுத்தம் ததல்விசாழிலல்விசாேர்கைள முன்னணிக்கு ம் வேிசார
் வம் வேண்டும்.  து் விசாரல்விசாகை றுத்தம் ததல்விசாழிற்்விசங்கை அதிகைல்விசாிசாரத்தும் வேத்தில் இருந்து
விலகிக்றுத்தம் தகைல்விசாளே ் வம் வேண்டியது அதற்கைல்விசான ஒரு முன் நிபந்தகனயல்விசாகும்.
றுத்தம் ததல்விசாழிலல்விசாேர்கைள தமது றுத்தம் த்விசல்விசாந்த நகிடைம் வேடிக்ககை குழுக்கைகே
அகமத்துக்றுத்தம் தகைல்விசாண்டு,  றுத்தம் ததற்கு ஆசியல்விசாவிலும் உலகைம் பூிசாரல்விசாவும்,
் வ்விசல்விசா்விசலி்விசத்துக்கைல்விசான ் வபல்விசாிசாரல்விசாட்கிடைத்தின் ஒரு பல்விசாகைமல்விசாகை, ஸ்ரீலங்கைல்விசா-ஈழம் ் வ்விசல்விசா்விசலி்விச
குடியிசாரசு என்ற ம் வேடிம் வேத்திலல்விசான றுத்தம் ததல்விசாழிலல்விசாேர்கைள மற்றும் விம் வே்விசல்விசாயிகைளின்
அிசார்விசல்விசாங்கைத்கத  ஆட்சிக்கு றுத்தம் தகைல்விசாண்டும் வேிசார ் வபல்விசாிசாரல்விசாகிடை ் வம் வேண்டும்.

அந்த அிசார்விசல்விசாங்கைங்கைளில்,  றுத்தம் தபருநிறும் வேனங்கைளும் றுத்தம் தபருந்் வதல்விசாட்கிடைங்கைளும்
ம் வேங்கிகைளும் றுத்தம் ததல்விசாழிலல்விசாேர்கைளின் கைட்டுப்பல்விசாட்டின் கீழ் ் வதசியமயமல்விசாக்கும் வேது
உட்பகிடை ் வ்விசல்விசா்விசலி்விச றுத்தம் தகைல்விசாளககைகைள அமுல்படுத்தப்பட்டு,  ்விசமூகைத்தின்
றுத்தம் தபரும்பல்விசான்கமயல்விசான மக்கைளின் நலன்கைளின் ் வபரில் உற்பத்தி ஒரு
அறிம் வேல்விசார்ந்த முகறயில் மறுசீிசாரகமப்பு றுத்தம் த்விசய்யப்படும்.  அது அகனத்து
றுத்தம் தம் வேளிநல்விசாட்டு கைகிடைன்கைகேயும் இிசாரத்து றுத்தம் த்விசய்யும்.

இத்தககைய அடிப்பககிடையில் மட்டு் வம, இலம் வே்விசக் கைல்வி, இலம் வே்விச சுகைல்விசாதல்விசாிசாரம்
மற்றும் நலன்புரி ் வ்விசகம் வேகைகேயும் றுத்தம் ததல்விசாழிலல்விசாேர்கைள மற்றும் நகைர்ப்புற,
கிிசாரல்விசாமப்புற ஏகழ மக்கைளின் ்விசமூகை மற்றும் து ஜனநல்விசாயகை உரிகமகைகேயும்
பல்விசாதுகைல்விசாக்கை முடியும்.

இந்த முன்் வனல்விசாக்கு பற்றி ஆழமல்விசாகை கைலந்துகிசாரயல்விசாகிடைப்படும் ் வ்விசல்விசா்விசலி்விச
்விசமத்தும் வேக் கைட்சியின் கூட்கிடைம் ஒன்று,  ஆகைஸ்ட் 9  அன்று மல்விசாகல 4.00
மணிக்கு றுத்தம் தகைல்விசாழும்பு றுத்தம் தபல்விசாது நூலகை ் வகைட்் வபல்விசார் கூகிடைத்தில் இகிடைம்றுத்தம் தபறவுளேது.
அதில் பங்குபற்றுமல்விசாறு கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா ஊழியர்கைள,  றுத்தம் ததல்விசாழிலல்விசாேர்கைள மற்றும்
இகே ர்கைளுக்கும் அகழப்பு விடுக்கின்் வறல்விசாம்.

தொடடர்புகளுக்க. : 011 2869239, 011 3096987


