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இலங்ககை பபெருந்்தந்தோட்டக் கைம்பெனிகைள
பந்தோழில்தோளர்கைளின் சம்பெளம் மற்றும்
நிகலகமகைகள பளை வெட்டும் அ்தந ்தளை வெகள
பெ்தோரிய இல்தோபெத்திகதினை குவிக்கின்றதினை
By Saman Gunadasa,

கடந்த

டிசம்பரில் அடிப்படிப்படட ்படை நப்படை நாள் சம்பளத்டிப்படத ஆயிரம்
ரூபப்படை நாாவப்படை நாக (5.50 டப்படை நாலர) அதிகரிக்க க ககப்படை நாரி இலட்சத்திற்கும்
அதிககமப்படை நான க கதப்படை நாட்டத் ் ததப்படை நாழிலப்படை நாளரகள் க காவடிப்படல நிறுத்தத்தில்
ஈடுபட்டக கபப்படை நாத, அடிப்படத நிரப்படை நாகரித்த இலங்டிப்படக ் தபருந்க கதப்படை நாட்டக்
கம்பனிகளின்
பிரதிநிதிரதிநிதியப்படை நான
இலங்டிப்படக
் தபருந்க கதப்படை நாட்ட
உரிடிப்படகமரதிநிதியப்படை நாளர சங்கம், அடிப்படத தப்படை நாங்க முடிரதிநிதியப்படை நாத என
அறிவித்தத.
கம்பனிகளின் ாவருடப்படை நாந்த அறிக்டிப்படகயின் படி, ் தபரும்பப்படை நாலப்படை நான
் தபருந்க கதப்படை நாட்டக்
கம்பனிகள்
பப்படை நாரிரதிநிதிய
இலப்படை நாபத்திடிப்படன
் தபற்றுள்ள
நிடிப்படலடிப்படகமயிக கலக கரதிநிதிய
இவ்ாவப்படை நாறு
கூறிக்் தகப்படை நாள்கின்றன.
க ககமலும்,
க கதசிரதிநிதிய
தரகு
நிறுாவனங்களதம், அக கதக கபப்படை நால் உலக சந்டிப்படதடிப்படரதிநிதிய டிப்படகரதிநிதியப்படை நாளும்
சராவக கதச கம்பனிகளினதம் இலப்படை நாபம் உரதிநிதியரந்த் தகப்படை நாண்க கட
இருக்கின்றன.
இந்த
க கதயிடிப்படல
கம்பனிகள்,
உற்பத்தி
கமற்றும்
ாவருடிப்படகக்கப்படை நான ் தகப்படை நாடுப்பனவுகடிப்படள ் தாவட்டிரதிநிதிய பின்னர, 20
ரூபப்படை நாய் அற்ப சம்பள உரதிநிதியரவுடன், ் ததப்படை நாழிலப்படை நாளரகளின்
் தகமப்படை நாத்த ்படை நப்படை நாள் சம்பளத்டிப்படத 750 ரூபப்படை நாாவப்படை நாக ஆக்கியுள்ளன.
்படை நப்படை நாட்டில் 24 பிரப்படை நாந்திரதிநிதிய க கதப்படை நாட்ட கம்பனிகள் உள்ளன.
பின்ாவருாவன, அாவற்றில் ஏழு கம்பனிகளின் 2017-2018 நிதி
ஆண்டுக்கப்படை நான க கதறிரதிநிதிய இலப்படை நாபகமப்படை நாகும்.
* ் தகப்படை நாட்டகல பிளப்படை நான்க கடஷன்: 255 மில்லிரதிநிதியன் ரூபப்படை நாய்கள்
(1,417,769 டப்படை நாலரகள்)
* கமஸ்் தகலிரதிநிதியப்படை நா பிளப்படை நாண்க கடஷன்: 251 மில்லிரதிநிதியன் ரூபப்படை நாய்கள்
*
் தபப்படை நாகாவந்தலப்படை நாாவ
ரூபப்படை நாய்கள்

பிளப்படை நாண்க கடஷன்:

163

மில்லிரதிநிதியன்

* கலனி் தாவளி பிளப்படை நாண்க கடஷன்: 160 மில்லிரதிநிதியன் ரூபப்படை நாய்கள்
* ் தொப்படை நாரன பிளப்படை நாண்க கடஷன்: 84 மில்லிரதிநிதியன் ரூபப்படை நாய்கள்
*
ாவட்டாவள
பிளப்படை நாண்க கடஷன்
கமற்றும்
ொட்டன்
பிளப்படை நாண்க கடஷன்
(சன்
சயின்
க கொப்படை நால்டிங்ஸ்):
1,200
மில்லிரதிநிதியன் ரூபப்படை நாய்கள்
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* ஏசிரதிநிதியப்படை நா சிரதிநிதியக கக ககமப்படை நாடிட்டிஸ்: 97 மில்லிரதிநிதியன் ரூபப்படை நாய்கள்
கூட்டுத்தப்படை நாபன கமற்றும் தனிப் பங்கு உரிடிப்படகமரதிநிதியப்படை நாளரகள்
இலப்படை நாபகமடிப்படடயும் அக கதக காவடிப்படள, கம்் தபனிகளின் நிராவப்படை நாகிகள்
பப்படை நாரிரதிநிதிய ் தசல்ாவ ாவளங்கடிப்படள ் தபறுகின்றனர. கலனி் தாவளி
பிளப்படை நாண்க கடஷனின் மூன்று நிடிப்படறக காவற்று அதிகப்படை நாரிகளுக்கப்படை நான
ாவருடப்படை நாந்த சம்பளம் 35 மில்லிரதிநிதியன் ரூபப்படை நாய்களப்படை நாகும். அதப்படை நாாவத
அாவரகளில் ஒவ்் தாவப்படை நாருாவரத கமப்படை நாதப்படை நாந்த சம்பளம் ஒரு
மில்லிரதிநிதியனுக்கு அதிககமப்படை நாகும்.
இடிப்படத ஒரு ் ததப்படை நாழிலப்படை நாளியின் கமப்படை நாத சம்பளத்க கதப்படை நாடு ஒப்பிட்டுப்
பப்படை நாரத்தப்படை நால், தற்க கபப்படை நாடிப்படதரதிநிதிய அற்ப அதிகரிப்புக்குப் பின்னர,
ஒரு ் ததப்படை நாழிலப்படை நாளி கமப்படை நாதம் 26 ்படை நப்படை நாட்கள் க காவடிப்படல ் தசய்தள்ளதப்படை நாக
கருதினப்படை நால், அாவன் அல்லத அாவளுடிப்படடரதிநிதிய சம்பளம் 19,500
ரூபப்படை நாாவப்படை நாகும். க காவறு க காவரத்டிப்படதயில் ் தசப்படை நால்ாவதப்படை நானப்படை நால், ஒரு
நிடிப்படறக காவற்று அதிகப்படை நாரி, தன்னுடிப்படடரதிநிதிய க காவடிப்படல ஆடிப்படளவிட 50
கமடங்கு சம்பளத்டிப்படத ் தபறுகிறப்படை நார.
பிரித்தப்படை நானிரதிநிதியப்படை நாடிப்படாவ
தளகமப்படை நாகக்
் தகப்படை நாண்ட,
மிகப்
பிரப்படை நாகமப்படை நாண்டகமப்படை நான பூக ககப்படை நாள க கதயிடிப்படல கம்பனிரதிநிதியப்படை நான யுனிலிாவர,
லிப்டன் ாவணிகாவடிப்படகயின் கீழ் உல் தகங்கிலும் க கதயிடிப்படலடிப்படரதிநிதிய
விற்படிப்படன ் தசய்கிறத. யுனிலிாவர அதன் "புத்தணரவூட்டல்"
உற்பத்தி பண்டங்களின் பிரிவில் ஐஸ் கிறீம் உடன் க கசரத்த
க கதயிடிப்படலடிப்படரதிநிதிய விற்படிப்படன ் தசய்கின்றத. இந்தப் பிரிவின் 2017
இற்கப்படை நான க கதறிரதிநிதிய இலப்படை நாபம் 11.3 வீதகமப்படை நாகும், அதப்படை நாாவத 6,486
மில்லிரதிநிதியன் பவுண்டுகளப்படை நாகும். கடந்த ாவருடம் அதன் இலப்படை நாபம்
9.8
சதவீதம்
ஆகும்,
அதப்படை நாாவத
5,547
மில்லிரதிநிதியன்
பவுண்டுகளப்படை நாகும்.
உலகின் இரண்டப்படை நாாவத க கதயிடிப்படல ாவணிகாவடிப்படகரதிநிதியப்படை நான ் தடட்க கல,
இந்திரதிநிதியப்படை நாடிப்படாவ
தளகமப்படை நாக
் தகப்படை நாண்ட
டப்படை நாடப்படை நா
குக களப்படை நாபல்
பிாவக கரஜஸ்சுக்கு ் தசப்படை நாந்தகமப்படை நானதப்படை நாகும். இந்த பன்னப்படை நாட்டுக்
கம்பனி உல் தகங்கும் க கதயிடிப்படல விற்றபடிப்படன ் தசய்த 5,670
மில்லிரதிநிதியன் இந்திரதிநிதிய ரூபப்படை நாய்கள் (80 மில்லிரதிநிதியன் டப்படை நாலர) க கதறிரதிநிதிய
இலப்படை நாபத்டிப்படத 2017-2018 இல் ் தபற்றுக்் தகப்படை நாண்டத. அதற்கு
முந்திரதிநிதிய ாவருட இலப்படை நாபம் 4,640 மில்லின் ரூபப்படை நாய்கள் ஆகும்.

சுகமப்படை நார எட்டு க கதசிரதிநிதிய க கதயிடிப்படல தரகு நிறுாவனங்கள் உள்ளன.
அாவற்றில் இரண்டினத 2017-2018 நிதி ஆண்டுக்கப்படை நான க கதறிரதிநிதிய
இலப்படை நாபம் பின்ாவருகமப்படை நாறு.

இலங்டிப்படக,
் தகன்ரதிநிதியப்படை நா,
விரதிநிதியட்்படை நப்படை நாம்,
் ததன்
ஆபிரிக்கப்படை நா,
இந்திரதிநிதியப்படை நா,
சீனப்படை நா
ஆகிரதிநிதிய
்படை நப்படை நாடுகளில்
க கதப்படை நாட்டத்
் ததப்படை நாழிலப்படை நாளரகடிப்படள ் தகப்படை நாடூரகமப்படை நாக சுரண்டி, இந்த சராவக கதச
கூட்டுத்தப்படை நாபனங்கள்
பப்படை நாரிரதிநிதிய
இலப்படை நாபத்திடிப்படன
் தபறும்
அக கதக காவடிப்படள, அாவற்றின் ் ததப்படை நாழிலப்படை நாளரகள் முகங்் தகப்படை நாடுக்கும்
சமூகப் பிரச்சிடிப்படனகடிப்படள தீரப்பதப்படை நாக பப்படை நாசப்படை நாங்கு ் தசய்கின்றன.

* சிக கலப்படை நான் டி புக கரப்படை நாக்கரஸ்: 100
(556.000 டப்படை நாலர)

யுனிலிாவர கம்பனியின் 2017-2018 ாவருடப்படை நாந்த அறிக்டிப்படக
கூறுாவதப்படை நாாவத: "மூக கலப்படை நாபப்படை நாரதிநிதிய கமனித உரிடிப்படகம பிரச்சிடிப்படனகடிப்படள

* எல்பிடிரதிநிதிய பிளப்படை நாண்க கடஷன்: 335 மில்லிரதிநிதியன் ரூபப்படை நாய்கள்

மில்லிரதிநிதியன் ரூபப்படை நாக்கள்

தீரக்க ்படை நடாவடிக்டிப்படக எடுப்பக கதப்படை நாடு ாவணிக சிக்கல்களுக்கு
உதவுாவதடன்
உலகளப்படை நாவிரதிநிதிய
கமதிப்புச்
சங்கிலிகளில்
் ததப்படை நாடரும் தஷ்பிரக கரதிநிதியப்படை நாகங்கடிப்படள தடுக்கவும் ் தசரதிநிதியற்படுாவதன்
மூலம், இத ாவணிக ாவளரச்சியுடன் ஒரு சப்படை நாதககமப்படை நான சமூக
தப்படை நாக்கத்டிப்படத ஏற்படுத்தவும் முற்படுகிறத."

கட்டடிப்படகமக்கப்பட்டுள்ள ாவருகமப்படை நானப் பகிரவு கமப்படை நாதிரிரதிநிதியப்படை நானத
் ததப்படை நாழிலப்படை நாளரகள் தங்கள் ் தகப்படை நாழுந்த பறிக்கும் சரப்படை நாசரி
அளடிப்படாவ அதிகரிக்க ஊக்குவிப்படிப்படத இலக்கப்படை நாகக் ் தகப்படை நாண்ட
ஒரு
தணிாவப்படை நான
புதிரதிநிதிய
முரதிநிதியற்சிரதிநிதியப்படை நாகும்,"
என
் ததரிவித்தள்ளத.

இத ஒரு ் தபப்படை நாய்ரதிநிதியப்படை நாகும். இதக்கு கமப்படை நாறப்படை நாக, ஒரு "சப்படை நாதககமப்படை நான
சமூக தப்படை நாக்கத்டிப்படத" ஏற்படுத்தாவடிப்படத விட, உண்டிப்படகமயில்
இந்த நிறுாவனங்கள், தங்களின் அதி சிறந்த இலப்படை நாபங்கடிப்படள
உரதிநிதியரத்தாவதற்கப்படை நாக ் ததப்படை நாழிலப்படை நாளரகளின் ஊதிரதிநிதியங்கள் கமற்றும்
சமூக உரிடிப்படகமகடிப்படள க ககமலும் குடிப்படறத்த ாவருகின்றன.
உலகளப்படை நாவிரதிநிதிய ் தகப்படை நாள்ாவனவு கம்பனிகள், அதி சிறந்த
இலப்படை நாபங்கடிப்படள க கபணுாவடிப்படத அடிப்படிப்படடரதிநிதியப்படை நாகக் ் தகப்படை நாண்க கட,
க கதயிடிப்படல
உற்பத்தி
் தசய்யும்
்படை நப்படை நாடுகடிப்படள
க கதரவு
் தசய்கின்றன.

கம்பனிகளின் குறிக்க ககப்படை நாள், "சம்பள முடிப்படறடிப்படரதிநிதிய" அகற்றி,
் ததப்படை நாழிலப்படை நாளரகடிப்படள ஒரு ்படை நவீன குத்தடிப்படக-விாவசப்படை நாயிகளப்படை நாக
கமப்படை நாற்றுாவக கத
ஆகும்.
இந்த
்படை நடாவடிக்டிப்படக,
க கதப்படை நாட்டத்
் ததப்படை நாழிலப்படை நாளரகளின்
ஒழுங்கடிப்படகமக்கப்பட்ட
பலத்டிப்படத
தகரப்பதற்கும் பரதிநிதியன்படுத்தப்படுகிறத.

க கபப்படை நாட்டித்திறன் கமற்றும்
தங்களுடிப்படடரதிநிதிய சந்டிப்படதகடிப்படளயும்
இலப்படை நாபங்கடிப்படளயும் தக்க டிப்படாவத்தக் ் தகப்படை நாள்ாவதன் க கபரில்,
க கதப்படை நாட்டக் கம்் தபனிகள் உற்பத்தி ் தசலவுகடிப்படளக் குடிப்படறப்பதன்
மூலக ககம ் தகப்படை நாள்ாவனவு கம்பனிகளுக்கு க கசடிப்படாவ ் தசய்ரதிநிதிய
முரதிநிதியற்சிக்கின்றன.
இந்தச்
் தசரதிநிதியல்பப்படை நாட்டில்
டிப்படகமரதிநிதியகமப்படை நாக
இருப்பத, ் ததப்படை நாழிலப்படை நாளரகளின் ் தசலவுகடிப்படள குடிப்படறப்பக கத
ஆகும். அதப்படை நாாவத க கதப்படை நாட்டத் ் ததப்படை நாழிலப்படை நாளரகளின் ாவப்படை நாழ்க்டிப்படக
கமற்றும் க காவடிப்படல நிடிப்படலடிப்படகமகடிப்படள ் தாவட்டிக் குடிப்படறப்பதப்படை நாகும்.
இதன் உச்சக் கட்டகமப்படை நாக, முன்் தனப்க கபப்படை நாதம் இல்லப்படை நாதளவு
ஆகக் கூடிரதிநிதிய கமட்டத்திலப்படை நான சுரண்டல் ஊடப்படை நாக அதி உரதிநிதியரந்த
உற்பத்தி திறடிப்படன உறுதிப்படுத்திக்் தகப்படை நாள்ாவதற்கப்படை நாக, க கதப்படை நாட்டக்
கம்பனிகள், இப்க கபப்படை நாத "ாவருகமப்படை நானப் பகிரவு கமப்படை நாதிரிடிப்படரதிநிதிய"
அல்லத
"் தாவளிரதிநிதியப்படை நார-உற்பத்தி
முடிப்படறடிப்படரதிநிதிய"
அறிமுகப்படுத்தகின்றன.
கம்் தபனிகளுக்கும்
் ததப்படை நாழிற்சங்கங்களுக்கும்
இடிப்படடயில்
சமீபத்தில்
டிப்படக் தரதிநிதியப்படை நாப்பமிடப்பட்ட கூட்டு ஒப்பந்தத்தின் பிரிவுகளில்
ஒன்று, “் தாவளிரதிநிதியப்படை நார உற்பத்தி" கமப்படை நாதிரிடிப்படரதிநிதிய எதிரகப்படை நாலத்தில்
்படை நடிப்படடமுடிப்படறப்படுத்தாவத பற்றி கூறுகிறத.
இலங்டிப்படக முதலப்படை நாளிகமப்படை நார சம்க ககமளனத்தின் படி, ் தபருந்க கதப்படை நாட்ட
க கசடிப்படாவகள் குழுவின் தடிப்படலாவர ் தரப்படை நாஷப்படை நான் இரப்படை நாஜதடிப்படர
அறிவித்ததப்படை நாாவத: "எங்கள் கட்டுப்பப்படை நாட்டிற்கு அப்பப்படை நாற்பட்ட
நிடிப்படலடிப்படகமகளப்படை நால் ்படை நப்படை நாங்கள் ் த்படை நருக்கப்படுகின்க கறப்படை நாம். இலங்டிப்படக
க கதயிடிப்படலகளில் 95 சதவீதத்திற்கும் க ககமலப்படை நாக ஏற்றுகமதி
் தசய்ரதிநிதியப்படுகிறத,
அதன்
விடிப்படலகள்
எங்களப்படை நால்
தீரகமப்படை நானிக்கப்படவில்டிப்படல,
உலகச்
சந்டிப்படதயினப்படை நாக கலக கரதிநிதிய
தீரகமப்படை நானிக்கப்படுகிறத.” (் தடய்லி FT, டிசம்பர 12, 2018).
இந்த "் தாவளிக கரதிநிதிய-உற்பத்தி" திட்டத்தின் கீழ், ஆயிரம்
க கதயிடிப்படல ் தசடிகடிப்படள ் தகப்படை நாண்ட ஒரு கப்படை நாணித்தண்டு ஒரு
் ததப்படை நாழிலப்படை நாளிக்கு
ாவழங்கப்படும்.
கம்பனிரதிநிதியப்படை நானத
உரம்,
இரசப்படை நாரதிநிதியணங்கள்,
உபகரணங்கள்
க கபப்படை நான்றாவற்டிப்படற
ாவழங்குாவக கதப்படை நாடு,
உற்பத்திடிப்படரதிநிதிய
அதிகரிப்பதற்கப்படை நாக
் ததப்படை நாழிலப்படை நாளரகளின் முழு குடும்பமும் இந்த நிலத்டிப்படத
க காவடிப்படல ் தசய்ரதிநிதிய க காவண்டும் என்றும் எதிரபப்படை நாரக்கின்றத.
பறித்த க கதயிடிப்படல ் தகப்படை நாழுந்தகடிப்படள கம்பனி ் தகப்படை நாள்ாவனவு
் தசய்த் தகப்படை நாண்டு, ் தகப்படை நாடுத்த ் தபப்படை நாருட்கள் கமற்றும் அலுாவலக
பரப்படை நாகமரிப்புக்கப்படை நான
் தசலவுகடிப்படளயும்
இலப்படை நாபத்டிப்படதயும்
கழித்தக்் தகப்படை நாண்டு, எஞ்சிரதிநிதியடிப்படத ் ததப்படை நாழிலப்படை நாளிக்கு ் தகப்படை நாடுக்கும்.
அதன் ாவருடப்படை நாந்த அறிக்டிப்படகயில், கலனி் தாவளி பிளப்படை நாண்டஷன்,
"் தாவளிரதிநிதியப்படை நார-உற்பத்தி
திட்டத்தின்
ாவழியில்

் தபப்படை நாகாவந்தலப்படை நாாவ பிளப்படை நாண்க கடஷனின் ஆண்டு அறிக்டிப்படக,
"் ததப்படை நாழிற்தடிப்படறயில் உரதிநிதியரந்த க கபரம் க கபசல் சக்தியுடனப்படை நான
ஆகக் கூடிரதிநிதிய உடிப்படழப்புச் ் தசறிவும், குடிப்படறந்த உற்பத்தித்
திறனும், க காவடிப்படல நிறுத்தங்களும் உள்ளன", கமற்றும் இடிப்படாவ
"கம்பனியின்
இலப்படை நாபத்தக்கும்
அழிவுக்கும்
் தபரும்
தப்படை நாக்கத்டிப்படத ஏற்படுத்தம்," என்று ாவலியுறுத்தகிறத.
க காவறு
ாவப்படை நாரத்டிப்படதகளில்
கூறினப்படை நால்,
் தபரிரதிநிதிய
சராவக கதச
க கதயிடிப்படல
உற்பத்தி
கம்பனிகள்,
உலக
சந்டிப்படதயில்
க கபப்படை நாட்டியிடுாவதற்கும்,
தங்கள்
இலப்படை நாபங்கடிப்படளப்
பப்படை நாதகப்படை நாப்பதற்கும்,
் தபருந்க கதப்படை நாட்ட
் ததப்படை நாழிலப்படை நாளரகளின்
ாவப்படை நாழ்க்டிப்படக கமற்றும் சமூக நிடிப்படலடிப்படகமகடிப்படள வீழ்த்தாவதற்கு
பல்க காவறு முடிப்படறகடிப்படள பரதிநிதியன்படுத்தகின்றன. அதன் மூலம்,
இந்த எல்லப்படை நா ்படை நப்படை நாடுகளில் உள்ள ் ததப்படை நாழிலப்படை நாளரகள் ஒக கர
விதகமப்படை நான சராவக கதச தப்படை நாக்குதல்கடிப்படள எதிர் தகப்படை நாள்கின்றனர.
இத உலக முதலப்படை நாளித்தாவத்தின் சீரழிந்த நிடிப்படலடிப்படகமகளின்
கீழ் சராவக கதச அளவில் ் ததப்படை நாழிலப்படை நாள ாவரக்கத்தின் மீதப்படை நான
பரந்த தப்படை நாக்குதல்களின் பப்படை நாககமப்படை நாகும்.
இலங்டிப்படகத் ் ததப்படை நாழிலப்படை நாளர கப்படை நாங்கிரஸ், இலங்டிப்படக க கதசிரதிநிதிய
க கதப்படை நாட்டத்
் ததப்படை நாழிலப்படை நாளர
சங்கம்,
ஜன்படை நப்படை நாரதிநிதியக
கமக்கள்
முன்னணி, ் ததப்படை நாழிலப்படை நாளர க கதசிரதிநிதிய சங்கம் க கபப்படை நான்ற இலங்டிப்படக
் தபருந்க கதப்படை நாட்டங்களில் உள்ள ் ததப்படை நாழிற்சங்கங்கள், தகமத
சராவக கதச சக தரப்பினடிப்படரப் க கபப்படை நாலக காவ, அரசங்கத்தின்
ஆதரவுடன் கம்பனிகளின் இந்த தீவிரகமப்படை நான தப்படை நாக்குதல்கடிப்படள
முழுடிப்படகமரதிநிதியப்படை நாக அதரிக்கின்றன.
முதலப்படை நாளித்தாவ இலப்படை நாப க க்படை நப்படை நாக்கு அடிப்படகமப்பு முடிப்படறக்கு
எதிரப்படை நான ஒரு சராவக கதச க கபப்படை நாரப்படை நாட்டத்தின் மூலம் கமட்டுக ககம
் ததப்படை நாழிலப்படை நாள
ாவரக்கத்தின்
ஜன்படை நப்படை நாரதிநிதியக
கமற்றும்
சமூக
உரிடிப்படகமகடிப்படள
பப்படை நாதகப்படை நாப்பதற்கப்படை நான
க கபப்படை நாரப்படை நாட்டத்டிப்படத
முன்் தனடுக்க முடியும். இலப்படை நாப க க்படை நப்படை நாக்கு அடிப்படகமப்பு முடிப்படறக்கு
முடிவுகட்டி, உற்பத்திடிப்படரதிநிதிய ் ததப்படை நாழிலப்படை நாளரகளின் கட்டுப்பப்படை நாட்டின்
கீழ்
ஒழுங்கடிப்படகமப்பதற்கும்
் ததப்படை நாழிலப்படை நாளரகள்
கமற்றும்
விாவசப்படை நாயிகளின்
அரசப்படை நாங்கத்டிப்படத
ஸ்தப்படை நாபிப்பதற்குகமப்படை நான
க கபப்படை நாரப்படை நாட்டத்தில், க கதப்படை நாட்டத் ் ததப்படை நாழிலப்படை நாளரகள் தங்கள் சராவக கதச
ாவரக்க சக ககப்படை நாதர சக ககப்படை நாதரிகளுடன் ஐக்கிரதிநிதியப்படல் க காவண்டும்.
க கசப்படை நாசலிச சகமத்தாவக் கட்சியின் (இலங்டிப்படக) ஆதரக காவப்படை நாடு
எக கபப்படை நாட்சிலி க கதப்படை நாட்டத் ் ததப்படை நாழிலப்படை நாளரகளின் ்படை நடாவடிக்டிப்படகக்
குழுாவப்படை நானத, கமப்படை நாரச் 17 அன்று க கதப்படை நாட்டத் ் ததப்படை நாழிலப்படை நாளரகளின்
கமப்படை நா்படை நப்படை நாட்டுக்கு அடிப்படழப்பு விடுத்தள்ளத. இதில் இலங்டிப்படக
க கதப்படை நாட்டத்
் ததப்படை நாழிலப்படை நாளரகளுக்கும்
முழு
் ததப்படை நாழிலப்படை நாள
ாவரக்கத்திற்கும் உள்ள முக்கிரதிநிதிய பிரச்சிடிப்படனகள் பற்றி
கலந்தடிப்படரரதிநிதியப்படை நாடப்படும்.

