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இலங்ககை முதலதலாளிிமதலார் சம்சம்மிமளனம்
சம்மததலாட்டத் தததலாழிலதலாளர்கைளின

ஊதியக் சம்மகைதலாரிக்ககைகைகள நிநிரதலாகைரிக்கிறத
By M. Thevarajah,    20 October 2018 

பெருந்த்தோட்ட ப்தோழிற்சங்கங்களுக்கும் இலங்்கும் இலங்கக மு்லதோளிிமதோர

சம்திமளனத்துக்கும் இ்கும் இலங்கடயில் கடந்் திங்களன்று ந்கும் இலங்கடபெற்ற
தெச்சுுவதோரத்்கும் இலங்க்யில், த்தோட்ட ப்தோழிலதோளரகளின் சம்ெளக்
தகதோரிக்்கும் இலங்கக்கும் இலங்க்கையை மு்லதோளிிமதோர சம்திமளனம் ஒதமேளனம் ஒரே்கையைடி்கையைதோக
நிமேளனம் ஒரேதோகரித்துள்ளது.  ்ற்தெதோது பகதோடுக்கப்ெடும் 500  ரூெதோ அடிப்ெ்கும் இலங்கட
நதோள் சம்ெளத்்கும் இலங்க் 1,000 ுவ்கும் இலங்கமேளனம் ஒரே நூற்றுக்கு நூறு வீ்ம் அதிகரிக்குிமதோறு
த்யி்கும் இலங்கல ிமற்றும் இமேளனம் ஒரேப்ெர த்தோட்ட ப்தோழிலதோளரகள் தகதோருகின்றனர.
அக்தடதோெர 15 அன்று நடந்் தெச்சுுவதோரத்்கும் இலங்க்யில் மு்லதோளிிமதோர
சம்திமளனம் நூற்றுக்கு 20 ச்வீ் அதிகரிப்புக்தக ஒப்புக்
பகதோண்டுள்ளது. அ்தோுவது தினசரி ஊதி்கையைத்்கும் இலங்க் 100  ரூெதோுவதோல் ிமட்டும்
அதிகரிக்க உடன்ெட்டுள்ளது.  துவகிமதோக அதிகரித்து ுவரும் ுவதோழ்க்்கும் இலங்கக
பசலவுக்கு இந்் ப்தோ்கும் இலங்கக எந்் வி்த்திலும் தெதோதுிமதோன்ல்ல.

மு்லதோளிிமதோர சம்திமளனத்துடன் நடந்் தெச்சுுவதோரத்்கும் இலங்க்யில் இலங்்கும் இலங்கக
ப்தோழிலதோளர கதோங்கிமேளனம் ஒரேஸ் (இ.ப்தோ.கதோ),  ஐக்கி்கையை த்சி்கையைக் கட்சி
(ஐ.த்.க.) கட்டுப்ெதோட்டிலதோன இலங்்கும் இலங்கக த்சி்கையை த்தோட்டத் ப்தோழிலதோளர
சங்கம் (LJEWU), லங்கதோ சிம சிமதோஜக் கட்சி ிமற்றும் ஸ்மேளனம் ஒரேதோலினிச
கம்யூனிஸ்ட் கட்சித்கையைதோடு சம்ெந்்ப்ெட்ட பெருந்த்தோட்ட ப்தோழிற்சங்க
கூட்டுக் கமிட்டியும் ெங்குெற்றியிருந்்ன.

த்தோட்டக் கம்ெனிகள் ்ங்கள் ஊதி்கையை தகதோரிக்்கும் இலங்கக்கும் இலங்க்கையை
நிமேளனம் ஒரேதோகரிப்ெ்கும் இலங்க்யிட்டு த்தோட்டத் ப்தோழிலதோளரகள் ிமத்தியில் ுவலுுவதோன
எதிரப்பு ுவளரச்சி்கையை்கும் இலங்கடகின்றது.  அடிப்ெ்கும் இலங்கட நதோள் சம்ெளத்்கும் இலங்க் 1,000
ரூெதோுவதோக அதிகரிக்கக் தகதோரியும் ப்தோழிற்சங்கங்களுக்கும்
கம்ெனிகளுக்கும் இ்கும் இலங்கடயில் இமேளனம் ஒரேண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமு்கும் இலங்கற
்கும் இலங்ககச்சதோத்திடப்ெடும் கூட்டு ஒப்ெந்்த்திற்கு எதிமேளனம் ஒரேதோகவும்,  கிட்டத்்ட்ட
6,000  த்யி்கும் இலங்கல ிமற்றும் இமேளனம் ஒரேப்ெர த்தோட்டத் ப்தோழிலதோளரகள் திங்கட்
கிழ்கும் இலங்கிம ்கையைட்டி்கையைன்ப்தோட நகமேளனம் ஒரேத்தில் ெல ிமணி தநமேளனம் ஒரேம் ஆரப்ெதோட்டம்
பசய்்னர.

ெத்திரி்கும் இலங்கக்கையைதோளரகளிடம் தெசி்கையை ஆரப்ெதோட்டக்கதோமேளனம் ஒரேரகள்,
ப்தோழிற்சங்கங்கள் மீதும் கூட்டு ஒப்ெந்்த்தின் மீதும் ்ங்கள்
தகதோெத்்கும் இலங்க் புவளிப்ெடுத்தினர.  "நதோங்கள் சிறி்கையை சம்ெள அதிகரிப்்கும் இலங்கெ
பெறக் கூட அடிக்கடி ப்ருக்களில் இறங்கி தெதோமேளனம் ஒரேதோட துவண்டியுள்ளது.
ப்தோழிற்சங்கங்களதோல் எந்்புவதோரு பிமேளனம் ஒரேத்கையைதோசனமும் இல்்கும் இலங்கல.  அுவரகள்
்கும் இலங்ககப்கையைழுத்திட்ட கூட்டு ஒப்ெந்்ங்கள் எப்தெதோதும் எங்களுக்கு
எதிமேளனம் ஒரேதோகதுவ இருந்துள்ளன. அத்்்கும் இலங்கக்கையை கூட்டு ஒப்ெந்்ங்கள் எங்களுக்கு
அுவசி்கையைம் இல்்கும் இலங்கல," என அுவரகள் ப்ரிவித்்னர.

ுவதோ்கும் இலங்கனத் ப்தோடும் வி்கும் இலங்கலுவதோசி அதிகரிப்புடன் இப்தெதோது கி்கும் இலங்கடக்கும்
ுவறி்கையை ிமட்டத்திலதோன ஊதி்கையைம் எந்் ுவ்கும் இலங்ககயிலும் தெதோதுிமதோன்தோக
இல்்கும் இலங்கல என்றும்,  நூற்றுக்கு நூறு ச்வீ் சம்ெள உ்கையைரவு கட்டதோ்கையைம்
துவண்டும் என்றும் கூறி்கையை ஆரப்ெதோட்டக்கதோமேளனம் ஒரேரகள்,  முந்்கும் இலங்க்்கையை
சந்்ரப்ெங்களில் தெதோல் ்ங்க்கும் இலங்கள ஏிமதோற்ற மு்கையைற்சிக்க துவண்டதோம் என
அுவரகள் த்தோட்டத் ப்தோழிற்சங்கங்களுக்கும் கம்ெனிகளுக்கும்
எச்சரிக்்கும் இலங்கக விடுத்்னர.

ஆட்சியில் இருந்் அமேளனம் ஒரேசதோங்கங்க்கும் இலங்களயும் ்ற்தெதோ்கும் இலங்க்்கையை சிறிதசன-
விக்கிமேளனம் ஒரேிமசிங்க ஆட்சி்கும் இலங்க்கையையும் விிமரசித்் அுவரகள், "ஆட்சிக்கு ுவரும்
எல்லதோ அமேளனம் ஒரேசதோங்கங்களும் எங்க்கும் இலங்கள ஏிமதோற்றுகின்றன.  அமேளனம் ஒரேசதோங்கங்கள்
அடிக்கடி ிமதோறினதோலும் எங்கள் பிமேளனம் ஒரேச்சி்கும் இலங்கனகள் தீரக்கப்ெடுுவதில்்கும் இலங்கல,"
என அுவரகள் கூறினர.

அன்்கும் இலங்கற்கையை தினதிம ிமஸ்பகலி்கையைதோ, பகதோட்டக்கும் இலங்கல அக்கமேளனம் ஒரேெத்்்கும் இலங்கன ிமற்றும்
ஹட்டன் ெகுதியிலும் ெல த்தோட்டங்களில் இன்னும் ஆயிமேளனம் ஒரேக்கணக்கதோன
ப்தோழிலதோளரகள் ஆரப்ெதோட்டத்தில் ஈடுெட்டனர. இ்ற்கும் திமலதோக இந்்
ிமதோ்த் ப்தோடக்கத்திதலத்கையை ிமஸ்பகலி்கையைதோவில் ிமதற,  பிபமேளனம் ஒரேரௌன்ஸ்விக்,
பிமதோக்கதோ ிமற்றும் கதோட்திமதோர த்தோட்டங்களிலும் கிட்டத்்ட்ட 2,000
ப்தோழிலதோளரகள் தெதோமேளனம் ஒரேதோட்டங்களில் ஈடுெட்டனர.

த்தோட்டத் ப்தோழிலதோளரகள் ிமத்தியில் ுவளரும் இந்்
தீவிமேளனம் ஒரேிம்கையைிமதோ்லதோனது,  மு்லதோளித்துுவ அமேளனம் ஒரேசதோங்கங்களதோலும்
மு்லதோளிகளதோலும் அுவரகளின் ப்தோழில்,  ுவதோழ்க்்கும் இலங்கக நி்கும் இலங்கல்கும் இலங்கிமகள்
ிமற்றும் ஜனநதோ்கையைக உரி்கும் இலங்கிமகள் மீது ப்தோடுக்கப்ெடும் ்தோக்கு்ல்களுக்கு
எதிமேளனம் ஒரேதோக இலங்்கும் இலங்ககயிலும் சருவத்ச ப்தோழிலதோள ுவரக்கத்தின் ிமத்தியிலும்
பெருகி ுவரும் ெமேளனம் ஒரேந்் தீவிமேளனம் ஒரேிம்கையைிமதோ்லின் ஒரு ெதோகிமதோகும்.

ப்தோழிலதோளரகள் ்ங்கள் உரி்கும் இலங்கிமக்கும் இலங்கள புவன்பறடுப்ெ்ற்கதோன தெமேளனம் ஒரேம்
தெசல் கருவி்கையைதோக ெ்கையைன்ெடுத்தி ுவந்் ப்தோழிற்சங்கங்கள், த்தோட்டத்
ப்தோழிலதோளரகள் ிமத்தியில் ெல ்சதோப்்ங்களதோக பகதோண்டிருந்் சமூக
அடித்்ளத்்கும் இலங்க் வி்கும் இலங்கமேளனம் ஒரேுவதோக இழந்து ுவருுவதுடன்,  ப்தோழிலதோளரகள்
ிமத்தியில் ுவளரச்சிகண்டுுவரும் அ்கும் இலங்கிமதியின்்கும் இலங்கிம ்ிமது கட்டுப்ெதோட்்கும் இலங்கட
மீறி ுவளரச்சி்கையை்கும் இலங்கடயும் என ப்தோழிற்சங்க அதிகதோமேளனம் ஒரேத்துுவம்
பீதி்கையை்கும் இலங்கடந்துள்ளது.

த்தோட்டத் ப்தோழிலதோளரகள் ிமத்தியில் எதிரப்பும் தெதோமேளனம் ஒரேதோளிக் குணமும்
பெருகிுவரும் நி்கும் இலங்கலயில்,  அுவரகளின் தெதோமேளனம் ஒரேதோட்டத்்கும் இலங்க் ்டம்புமேளனம் ஒரேளச்
பசய்்கையைவும் மு்லதோளிகளின் த்்கும் இலங்குவகளுக்கு அுவரக்கும் இலங்கள அடிெணி்கையைச்
பசய்்கையைவும் ப்தோழிற்சங்கங்கள் துவண்டுபிமன்தற மு்கையைற்சிக்கின்றன.

்ற்தெதோ்கும் இலங்க்்கையை அமேளனம் ஒரேசதோங்கத்தில் அ்கும் இலங்கிமச்சமேளனம் ஒரேதோக இருக்கும் ெ.  திகதோம்ெமேளனம் ஒரேம்
்்கும் இலங்கல்கும் இலங்கிமயிலதோன ப்தோழிலதோளர த்சி்கையை சங்கதிம திமல் கூறப்ெட்ட
ஆரப்ெதோட்டங்க்கும் இலங்கள ஏற்ெதோடு பசய்்து.  அ்ன் தநதோக்கம்,
ப்தோழிலதோளரகள் ிமத்தியில் அபிவிருத்தி்கையை்கும் இலங்கடயும் தெதோமேளனம் ஒரேதோளிக் குணத்்கும் இலங்க்
ஆவி்கையைதோக்கி அுவரகளின் தெதோமேளனம் ஒரேதோட்டத்்கும் இலங்க் க்கும் இலங்கலத்து விடுுவத் ஆகும்.
சம்ெள தகதோரிக்்கும் இலங்கக்கும் இலங்க்கையை பகதோடுக்கதோவிட்டதோல்,  ்தோன் அமேளனம் ஒரேசதோங்கத்தில்
இருந்து இமேளனம் ஒரேதோஜிநதோிமதோ பசய்்கையைப் தெதோுவ்தோக திகதோம்ெமேளனம் ஒரேம் அண்்கும் இலங்கிமயில்
தெதோலி்கையைதோக அச்சுறுத்்ல் விடுத்்தோர. ஏ்கும் இலங்கன்கையை த்தோட்டத் ப்தோழிற்சங்கத்
்்கும் இலங்கலுவரக்கும் இலங்களப் தெதோலதுவ,  திகதோம்ெமேளனம் ஒரேமும் ்னது ுவமேளனம் ஒரேப்பிமேளனம் ஒரேசதோ்ங்க்கும் இலங்கள
்க்க ்கும் இலங்குவத்துக்பகதோள்ுவ்ற்கதோக அங்கும் இங்கும்
்தோவிக்பகதோண்டிருக்கும் ஒரு அமேளனம் ஒரேசி்கையைல் ்ுவ்கும் இலங்கள ஆுவதோர.

மு்லதோளிிமதோர சம்திமளனத்தின் தீரிமதோனத்திற்கு உடன்ெடவில்்கும் இலங்கல
என்றும் 1,000  ரூெதோ சம்ெள தகதோரிக்்கும் இலங்ககக்கதோக ப்தோடரச்சி்கையைதோக



தெதோமேளனம் ஒரேதோடுுவ்தோகவும் இ.ப்தோ.கதோ.  ்்கும் இலங்கலுவர ஆறுமுகம் ப்தோண்டிமதோன்
அறிவித்துள்ளதோர.  அமேளனம் ஒரேசதோங்கம் அந்் சம்ெள அதிகரிப்்கும் இலங்கெ
பெற்றுக்பகதோடுக்க ் ுவறினதோல், அடுத்் ிமதோ்ம் முன்்கும் இலங்குவக்கப்ெடும் அ்ன்
ுவமேளனம் ஒரேவு-பசலவுத் திட்டத்திற்கதோன ுவதோக்பகடுப்பில் இ.ப்தோ.கதோ.
ெதோமேளனம் ஒரேதோளுிமன்ற உறுப்பினரகள் ுவதோக்களிக்க ிமதோட்டதோரகள் என்றும் அுவர
ப்ரிவித்்தோர.  "அடுத்் தெச்சுுவதோரத்்கும் இலங்க்யில் 1,000  ரூெதோ சம்ெள
அதிகரிப்பு பெறமுடியும்.  தீெதோுவளி்கும் இலங்க்கையை ப்தோழிலதோளரகள் ிமகிழ்ச்சி்கையைதோக
பகதோண்டதோடுுவதோரகள்," என ப்தோண்டிமதோன் கூறினதோர.

அுவரு்கும் இலங்கட்கையை இந்் கருத்தின் தநதோக்கம்,  ப்தோழிலதோளரகளின் கண்களில்
ிமண் தூவி,  அுவரகளின் தெதோமேளனம் ஒரேதோட்டத்்கும் இலங்க் தி்கும் இலங்கசதிருப்பி விடுுவத்
ஆகும்.  இலங்்கும் இலங்கக த்சி்கையை த்தோட்டத் ப்தோழிலதோளர சங்கம் ிமற்றும்
ப்தோழிற்சங்க கூட்டுக் கமிட்டியினதும் ்்கும் இலங்கலுவரகளின் அறிக்்கும் இலங்கககளும்
இத் தெதோல் திமதோசடி்கையைதோன்கும் இலங்குவ ஆகும்.

ப்தோழிலதோளரக்கும் இலங்கள தி்கும் இலங்கச திருப்பிவிடும் நதோடகத்தின் ஒரு ெதோகிமதோக,
அக்தடதோெர 17  அன்று,  ஜனதோதிெதி சிறிதசன்கும் இலங்குவ சந்தித்் ிமதனதோ
கதணசன்,  திகதோம்ெமேளனம் ஒரேம் உட்ெட ்மிழ் முற்தெதோக்கு கூட்டணியின்
்்கும் இலங்கலுவரகள்,  த்தோட்டத் ப்தோழிலதோளரகளுக்கு 1,000  ரூெதோ அடிப்ெ்கும் இலங்கட
சம்ெளம் பெற்றுக்பகதோடுக்க ்்கும் இலங்கலயிடுிமதோறு தகட்டுக்பகதோண்டனர.
அ்ற்கதோக பெருந்த்தோட்டக் கம்ெனிகளுக்கு "ஆதலதோச்கும் இலங்கன"
பகதோடுப்ெ்தோக சிறிதசன ுவதோக்களித்துள்ளதோர.

த்தோட்டத் ப்தோழிலதோளரகள் சிறிதசனவின் ுவதோக்குறுதி்கும் இலங்க்கையை ஒரு
துளி்கையைளவும் நம்ெக் கூடதோது.  பு்கும் இலங்ககயிமேளனம் ஒரே் ிமற்றும் ்ெதோல் ஊழி்கையைரகளின்
சம்ெளப் பிமேளனம் ஒரேச்சி்கும் இலங்கனகளுக்கு உடனடி தீரவு பகதோடுப்ெ்தோக அண்்கும் இலங்கிம்கையை
துவ்கும் இலங்கலநிறுத்்ங்களின் தெதோது அுவரகளுக்கு பகதோடுத்் ுவதோக்குறுதி்கும் இலங்க்கையை
புவளிப்ெ்கும் இலங்கட்கையைதோகதுவ அுவர மீறினதோர.

இந்் ப்தோழிற்சங்க ்்கும் இலங்கலுவரகள் அ்கும் இலங்கனுவரும் பெதோய்்கையைரகள் ிமற்றும்
மு்லதோளித்துுவ அமேளனம் ஒரேசினதும் மு்லதோளிகளதும் தநமேளனம் ஒரேடி முகுவரகள் ஆுவர.
அுவரகள் ப்தோழிலதோளரகளின் எந்்புவதோரு உரி்கும் இலங்கிமகளுக்கதோகவும்
முன்நிற்கவில்்கும் இலங்கல.  உண்்கும் இலங்கிமயில் அுவரகள், மு்லதோளித்துுவ
அமேளனம் ஒரேசதோங்கத்தினதும் த்தோட்டக் கம்ெனிகளதும் நலன்களுக்தக
அரப்ெணித்துக்பகதோண்டுள்ளனர.  ப்தோழிலதோளரகளுக்கு எதிமேளனம் ஒரேதோக,
ப்தோழிற்து்கும் இலங்கற பெதோலிஸ்கதோமேளனம் ஒரேனதோக பச்கையைற்ெட்டு,  ப்தோழிலதோளரகளின்
தெதோமேளனம் ஒரேதோட்டங்க்கும் இலங்கள குழப்புுவது ப்தோடக்கம்,  அுவரக்கும் இலங்கள அமேளனம் ஒரேச
துவட்்கும் இலங்கட்கையைதோடலுக்கு உள்ளதோக்குுவது ுவ்கும் இலங்கமேளனம் ஒரே முடிந்் அ்கும் இலங்கனத்்கும் இலங்க்யும்
ப்தோழிற்சங்கங்கள் பசய்கின்றன.

மு்லதோளித்துுவ அமேளனம் ஒரேசதோங்கத்தினதும் மு்லதோளிிமதோரகளதும்
்தோக்கு்ல்களுக்கு எதிமேளனம் ஒரேதோக ப்தோழிலதோளரகளின் சு்கையைதோதீனிமதோன
ஐக்கி்கையைப்ெட்ட தெதோமேளனம் ஒரேதோட்டத்துக்கு அ்கும் இலங்குவ கடும் விதமேளனம் ஒரேதோ்ிமதோக உள்ளன.
2016 ம் ஆண்டு சம்ெள தெதோமேளனம் ஒரேதோட்டத்்கும் இலங்க் கதோட்டிக்பகதோடுத்் இந்்
ப்தோழிற்சங்கத் ்்கும் இலங்கலுவரகள்,  உற்ெத்தித் திற்கும் இலங்கன அதிகரிக்கும்
நிெந்்்கும் இலங்கன்கும் இலங்க்கையை கூட்டு ஒப்ெந்்த்துக்குள் நு்கும் இலங்கழக்கவும் புதி்கையை ுவருிமதோனப்
ெகிரவு நடுவடிக்்கும் இலங்ககக்கும் உடன்ெட்டன.

ுவருிமதோன ெகிரவு நடுவடிக்்கும் இலங்ககயின் கீழ்,  ஒரு ப்தோழிலதோளர
குடும்ெத்துக்கு 1,000 அல்லது அ்ற்கு கூடு்லதோன த்யி்கும் இலங்கலச் பசடிகள்
பகதோடுக்கப்ெடும். அ்ன் ெமேளனம் ஒரேதோிமரிப்பு ிமற்றும் அறுுவ்கும் இலங்கட அ்கும் இலங்கனத்்கும் இலங்க்யும்
அுவரகள் பசய்்கையை துவண்டும்.  பகதோழுந்்கும் இலங்க் ்தோம் நிரணயிக்கும்
வி்கும் இலங்கலக்கு கம்ெனி ுவதோங்கிக்பகதோள்ுவத்தோடு ப்தோழிலதோளரகள் பெற்ற
உமேளனம் ஒரேம்,  விுவசதோ்கையை இமேளனம் ஒரேசதோ்கையைனப் பெதோருட்கள் தெதோன்றுவற்றுக்கு கம்ெனி
பகதோடுத்் ெணத்்கும் இலங்க் கழித்துக்பகதோண்ட பின்னர எஞ்சி்கையை ெணத்்கும் இலங்க்த்கையை
அது ப்தோழிலதோளரகளுக்கு பகதோடுக்கும்.

அது ிமட்டுிமன்றி, கடந்்கதோல தெதோமேளனம் ஒரேதோட்டங்கள் மூலம் புவன்று ்ற்தெதோது
ப்தோழிலதோளரகள் அனுெவித்து ுவரும் ஊழி்கையைர தசிமலதோெ நிதி ிமற்றும்
ஊழி்கையைர நம்பிக்்கும் இலங்கக நிதி உட்ெட சமூக உரி்கும் இலங்கிமகள்

அெகரிக்கப்ெடுுவத்தோடு,  ்ற்தெதோது கி்கும் இலங்கடக்கும் மிகவும்
ிமட்டுப்ெடுத்்ப்ெட்ட வீடு,  கல்வி ிமற்றும் சுகதோ்தோமேளனம் ஒரே ுவசதிகளும்
அழிக்கப்ெடுகின்றன.  த்தோட்டத் ப்தோழிலதோளரக்கும் இலங்கள மு்லதோளித்துுவ
கம்ெனிகளின் குத்்்கும் இலங்கக விுவசதோயிகளதோக உருிமதோற்றி,  அுவரக்கும் இலங்கள
்னித்்னி குடும்ெங்களதோக உ்கும் இலங்கடத்து க்கும் இலங்கலத்து விடுுவ்ன் மூலம்
அுவரகளின் ுவரக்க ஐக்கி்கையைம் ்கரக்கப்ெடுகிறது.

அமேளனம் ஒரேசதோங்கங்களுக்கு அல்லது த்தோட்டக் கம்ெனிகளுக்கு அழுத்்ம்
பகதோடுப்ெ்ன் மூலம் த்தோட்டத் ப்தோழிலதோளரகளுக்தகதோ அல்லது
ப்தோழிலதோள ுவரக்கத்தின் துவறு எந்்ப் ெகுதியினருக்தகதோ ்ிமது
எந்்புவதோரு உரி்கும் இலங்கிம்கும் இலங்க்கையையும் புவல்ல முடி்கையைதோது.  ்ெதோல்,  இமேளனம் ஒரேயில்,  நீர
விநித்கையைதோக ிமற்றும் ெல்க்கும் இலங்கலக்கழக கல்விசதோமேளனம் ஒரே ப்தோழிலதோளரகளின்
சமீெத்தி்கையை தெதோமேளனம் ஒரேதோட்டங்களில் இது நன்கு நிரூெணம் ஆகியுள்ளது.

த்தோட்டத் ப்தோழிலதோளரகளின் ஊதி்கையைக் தகதோரிக்்கும் இலங்கககள்
நிமேளனம் ஒரேதோகரிக்கப்ெடுுவது, உற்ெத்தித் திறன் அதிகரிக்கப்ெடுுவது, பகதோடூமேளனம் ஒரேிமதோன
துவ்கும் இலங்கல நி்கும் இலங்கல்கும் இலங்கிமகள் உட்ெட ்தோக்கு்ல்களின் பின்னணியில் இருப்ெது,
இலங்்கும் இலங்கக பெருந்த்தோட்டத் ப்தோழிற் து்கும் இலங்கறயில் ஆழிம்கும் இலங்கடந்துுவரும்
பநருக்கடித்கையை ஆகும்.  உலக சந்்கும் இலங்க்யில் த்யி்கும் இலங்கல உற்ெத்தி பசய்யும்
நதோடுகளுக்கு இ்கும் இலங்கடயில் தெதோட்டி தீவிமேளனம் ஒரேிம்கும் இலங்கடுவதும் உலக மு்லதோளித்துுவ
பநருக்கடியினதும் வி்கும் இலங்களுவதோக,  தகள்வி வீழ்ச்சி்கையை்கும் இலங்கடந்து ுவரும்
நி்கும் இலங்கல்கும் இலங்கிமயின் கீழ்,  த்யி்கும் இலங்கல ிமற்றும் இமேளனம் ஒரேப்ெர ஏற்றுிமதி ுவருிமதோனம்
ப்தோடரச்சி்கையைதோக வீழ்ச்சி்கையை்கும் இலங்கடந்து ுவருகின்றது.

ப்தோழிற்சங்கங்களுக்கு எதிமேளனம் ஒரேதோக ப்தோழிலதோளரகள் ிமத்தியில்
ுவளரச்சி்கையை்கும் இலங்கடந்து ுவரும் எதிரப்ெதோனது,  ிமதோற்று புதி்கையை அ்கும் இலங்கிமப்புக்கும் இலங்கள
உருுவதோக்கிக்பகதோள்ள ப்தோழிலதோளரகள் ிமத்தியில் ுவளரும் ஆருவத்தின்
அறிகுறியும் ுவமேளனம் ஒரேதுவற்கத்்க்க அபிவிருத்தியும் ஆகும்.

எனினும், ப்தோழிற்சங்கங்க்கும் இலங்கள விிமரசிப்ெது ிமற்றும் அ்கும் இலங்குவ சம்ெந்்ிமதோக
தகதோெத்்கும் இலங்க் புவளிப்ெடுத்துுவதும் ிமட்டும் தெதோ்தோது.  த்தோட்டத்
ப்தோழிலதோளரகள் ப்தோழிற்சங்கங்கள் ிமற்றும் அ்கும் இலங்கனத்து மு்லதோளித்துுவக்
கட்சிகளிடமிருந்தும் சு்கையைதோதீனிமதோக, ்ங்களது ஜனநதோ்கையைக ுவதோக்கதோளிப்பின்
மூலம் த்ரந்ப்டுத்துக்பகதோண்ட ப்தோழிலதோளர நடுவடிக்்கும் இலங்கக குழுக்க்கும் இலங்கள
எல்லதோ த்தோட்டங்களிலும் ஸ்்தோபித்துக்பகதோள்ள துவண்டும்.  இந்்
குழுக்களுக்குள் ஜனநதோ்கையைக மு்கும் இலங்கறயில் கலந்து்கும் இலங்கமேளனம் ஒரே்கையைதோடுுவ்ன் மூலம்
சம்ெளம் ிமற்றும் ஏ்கும் இலங்கன்கையை தகதோரிக்்கும் இலங்ககக்கும் இலங்கள சூத்திமேளனம் ஒரேப்ெடுத்திக்பகதோள்ள
முடியும்.

நடுவடிக்்கும் இலங்கக குழு பிமேளனம் ஒரேதிநிதிகளின் ிமதோநதோடு ஒன்்கும் இலங்கற கூட்டி, அ்ன் மூலம்
த்தோட்டத் ப்தோழிலதோளரகளின் உரி்கும் இலங்கிமகளுக்கதோன நனவுபூருவிமதோன
ிமற்றும் ஒருங்கி்கும் இலங்கணந்் தெதோமேளனம் ஒரேதோட்டத்்கும் இலங்க் ஏற்ெதோடு பசய்்கையை நடுவடிக்்கும் இலங்கக
எடுக்க துவண்டும்.  அத் தநமேளனம் ஒரேம்,  த்தோட்டத் ப்தோழிலதோளரகள்,
இலங்்கும் இலங்ககயில் ஏ்கும் இலங்கன்கையை ப்தோழிலதோளரகள் ிமற்றும் பிற நதோடுகளில் உள்ள
த்தோட்டத் ப்தோழிலதோளரகள் உட்ெட சருவத்ச ப்தோழிலதோள ுவரக்கத்துடன்
்ிமது ஐக்கி்கையைத்்கும் இலங்க் உறுதிப்ெடுத்துுவது அுவசி்கையைிமதோகும்.

எல்லதோுவற்றுக்கும் திமலதோக இது ஒரு அமேளனம் ஒரேசி்கையைல் தெதோமேளனம் ஒரேதோட்டிமதோகும்.
சருவத்ச தசதோசலிசத்துக்கதோன தெதோமேளனம் ஒரேதோட்டத்தின் ெதோகிமதோக
பெருந்த்தோட்டங்கள்,  ுவங்கி ிமற்றும் நிறுுவனங்கள் உட்ெட
மு்லதோளித்துுவ பசதோத்துக்க்கும் இலங்கள, ப்தோழிலதோளரகளின் கட்டுப்ெதோட்டின் கீழ்
ிமக்கள்ிம்கையைப்ெடுத்துகின்ற ிமற்றும் விஞ்ற மற்றும் விஞ்ஞதோனபூருவிமதோக தசதோசலிச
மு்கும் இலங்கறயில் திட்டமிடப்ெட்ட ஒரு பெதோருளதோ்தோமேளனம் ஒரே அ்கும் இலங்கிமப்புமு்கும் இலங்கற்கும் இலங்க்கையை
ந்கும் இலங்கடமு்கும் இலங்கறப்ெடுத்துகின்ற,  ப்தோழிலதோளர-விுவசதோயிகள் அமேளனம் ஒரேசதோங்கம்
ஒன்்கும் இலங்கற ஸ்்தோபிப்ெ்ன் மூலம் ிமட்டுதிம,  த்தோட்டத் ப்தோழிலதோளரகளதும்
ஏ்கும் இலங்கன்கையை ப்தோழிலதோளர பிரிவினமேளனம் ஒரேதும் உரி்கும் இலங்கிமக்கும் இலங்கள உறுதிப்ெடுத்்
முடியும். அந்் தெதோமேளனம் ஒரேதோட்டத்திற்கு த்்கும் இலங்குவ்கையைதோன ப்தோழிலதோள ுவரக்கத்தின்
ஒரு சு்கையைதோதீனிமதோன அமேளனம் ஒரேசி்கையைல் இ்கையைக்கத்்கும் இலங்க் அணிதிமேளனம் ஒரேட்டுுவத்
நடுவடிக்்கும் இலங்கக குழுக்களின் குறிக்தகதோளதோக இருக்க துவண்டும்.


