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இலங்ககையில் சே் சோ்லி் ்மத்துவக் கைட்சி (சே் சோ.்.கை.)  ஆகைஸ்ட் 17
இடம்பெம்பெறவுள்ள பெம்பெ சோதுத் சோதுத் தேர்ாதுத் தேலில்,  22  ம சோவட்டங்கைளில் 3
ம சோவட்டங்கைளில் சேம்பெ சோட்டியிடவுள்ளது.  ாதுத் தேகலநகைர் பெகை சோழும்ப,  வடக்கில்
யா சோழ்ப்ம்பெ சோணம், மத்தியா சோதுத் தேயிகலத் சோதுத் தே சோட்டப் ம்பெகுதியா சோன நுவபெியான நுவரெலியா சோ
ஆகியா ம சோவட்டங்கைளில் அாதுத் தேன் சேவட்ம்பெ சோளர்கைள் சேம்பெ சோட்டியிடுகின்றனர்.

பொதுத் தே சோழில சோள வர்க்கைத்தின் நலன்கைகள பிியான நுவரெதிநிதித்துவப்ம்பெடுத்தும்,
்ர்வசோதுத் தேசியா சே் சோ்லி் சேவகலத் திட்டத்காதுத் தே அபிவிருத்தி பெ்ய்யும்
ஒசேியான நுவரெ கைட்சி சே் சோ.்.கை. மட்டுசேம ஆகும். ந சோம், ஆளும் ஐக்கியா சோதுத் தேசியாக்
கைட்சி (ய.என்.ப.)  மற்றும் எதிர்க்கைட்சியா சோன ஸ்ரீலங்கை சோ சுாதுத் தேந்திியான நுவரெக் கைட்சி
(ஸ்ரீ.ல.சு.கை.)  அத்துடன் அவர்கைளின் அகனத்து ம்பெல்சேவறு
பிரிவுகைளுக்கும் மற்றும் அவர்கைளுக்கு வக்கை சோலத்து வ சோங்கும் சேம்பெ சோலி
இடதுகைளுக்கும் எதிியான நுவரெ சோகை,  கிியான நுவரெ சோமப்பற மற்றும் நகைர்ப்பற ஏகர்ப்புற ஏழைகைளுக்கு
ாதுத் தேகலகம பெகை சோடுக்கை பொதுத் தே சோழில சோளர்கைகள சுயா சோதீனம சோகை அணிதிியான நுவரெட்டப்
சேம்பெ சோியான நுவரெ சோடுகின்சேற சோம்.

பூசேகை சோள-அியான நுவரெசியால் ம்பெககைகமகைளுக்கும் உலகை சேம்பெ சோர் உந்துாதுத் தேலுக்கும்
எரியட்டுகின்ற,  அசோதுத் தே சேம்பெ சோல் ஒவ்பெவ சோரு ந சோட்டிலும் பொதுத் தே சோழில சோள
வர்க்கைத்தின் வ சோழ்க்ககை நிகலகமகைள் மற்றும் ஜனந சோயாகை உரிகமகைள்
மீாதுத் தே சோன இியான நுவரெக்கைமற்ற மூர்க்கைம சோன ாதுத் தே சோக்குாதுத் தேலுக்கு வழியாகமத்துள்ள,
பூசேகை சோள முாதுத் தேல சோளித்துவத்தின் துரிாதுத் தேம சோகை ஆர்ப்புற ஏழைமகடந்துவரும்
பெநருக்கைடிக்கு மத்தியிசேலசேயா இந்ாதுத் தேத் சோதுத் தேர்ாதுத் தேல் இடம்பெம்பெறுகின்றது.

பெம்பெ சோருள சோாதுத் தே சோியான நுவரெ பெநருக்கைடியின் ஆர்ப்புற ஏழைம் கிசேியான நுவரெக்கைத்தில் மிகைவும் பொதுத் தேளிவ சோகை
அம்ம்பெலத்துக்கு வந்துள்ளது.  அங்கு ஐசேியான நுவரெ சோப்பியா மற்றும் ்ர்வசோதுத் தே்
நிதிமூலாதுத் தேனத்தின் அகமப்பகைள்,  எப்சேம்பெ சோதும் ஆர்ப்புற ஏழைமகடந்து வரும்
சிக்கைன சேகை சோரிக்ககைகைள் மீாதுத் தே சோன எந்ாதுத் தேபெவ சோரு எதிர்ப்கம்பெயும் ாதுத் தே சோம்
பெம்பெ சோறுத்துக்பெகை சோள்ளப் சேம்பெ சோவதில்கல என பொதுத் தேளிவும்பெடுத்தியுள்ளன.
சிரி் சோ அியான நுவரெ் சோங்கைத்தின் கை சோட்டிக்பெகை சோடுப்ப, சேஜர்மன் மற்றும் ஐசேியான நுவரெ சோப்பியா
வங்கிகைளின் அகியான நுவரெ-கை சோலனித்துவ ந சோட சோகை கிசேியான நுவரெக்கைத்காதுத் தே
ம சோற்றிக்பெகை சோண்டிருக்கின்றது. இது பொதுத் தே சோழில சோள வர்க்கைத்துக்கு சேம்பெியான நுவரெழிவு
விகளவுகைகள ஏற்ம்பெடுத்துவாதுத் தே சோகும்.

பூசேகை சோள வீழ்ச்சியில் இருந்து விலகி இருப்ம்பொதுத் தேற்கு ம சோற சோகை, இலங்ககை
இந்ாதுத் தே ்ர்வசோதுத் தே் நிகைழ்வுப்சேம்பெ சோக்கின் பெ்றிவுமிக்கை பெவளிப்ம்பெ சோட சோகை
இருக்கின்றது.  கிசேியான நுவரெக்கைத்தில் சேம்பெ சோலசேவ,  ்ர்வசோதுத் தே் ந சோணயா நிதியாம்
(IMF)  இலங்ககையிலும் அியான நுவரெ் சோங்கை பெ்லவுகைளில் பெவட்டுக்கைகளயும்
ம்பெியான நுவரெந்ாதுத் தே ்ந்காதுத் தேச்-் சோர்ப திட்டங்கைகளயும் சேகை சோருகின்றது.  இது சேமலும்
வறுகமகயாயும் ்மூகை அவலத்காதுத் தேயுசேம உருவ சோக்கும்.  ய.என்.ப.
மற்றும் ஸ்ரீ.ல.சு.கை.  ாதுத் தேகலகமயில சோன கூட்டணிகைளும் இந்ாதுத் தே சிக்கைன
இலக்குகைளுக்கை சோகை ாதுத் தேம்கம அர்ப்ம்பெணித்துக்பெகை சோண்டுள்ளன.

 சேமலும், ியான நுவரெஷ்யா சோ மற்றும் சீன சோவுக்கு எதிியான நுவரெ சோன அபெமரிக்கை சோவின் யுத்ாதுத் தே
உந்துாதுத் தேல் உக்கிியான நுவரெமகடவாதுத் தேன சோது மிகைப் பிியான நுவரெம சோண்டம சோன ஆம்பெத்துக்கைகள
்ர்வசோதுத் தே் பொதுத் தே சோழில சோள வர்க்கைத்தின் முன் பெகை சோண்டுவியான நுவரெவுள்ளது.
அபெமரிக்கை சோவும் அாதுத் தேன் ம்பெங்கை சோளிகைளும், ியான நுவரெஷ்யா எல்கலகைள் முழுவதும்
மற்றும் சீன சோவுக்கு எதிியான நுவரெ சோகை ஆசியா சோ முழுவதும் சேமற்பெகை சோள்ளும்
இியான நுவரெ சோணுவக் கைட்டிபெயாழுப்ம்பெல்கைள்,  ஒரு பெவடிகைலகன உருவ சோக்கி
வருகின்றன.  இங்கு ஒரு சிறு ்ம்ம்பெவம் அல்லது ாதுத் தேவற சோன கைணிப்ப
கூட சேவகைம சோகை அணு ஆயுாதுத் தே ்க்திகைளுக்கு இகடசேயாயா சோன ஒரு
சேம சோாதுத் தேல சோகை ம்பெற்றிக்பெகை சோள்ள முடியும்.

இலங்ககையில் சே் சோ.்.கை.யின் சோதுத் தேர்ாதுத் தேல் பிியான நுவரெச்் சோியான நுவரெம சோனது சேம்பெ சோருக்கு
பெ்ல்வகாதுத் தே ாதுத் தேடுப்ம்பொதுத் தேற்கை சோன ஒசேியான நுவரெ வழியா சோகை ்ர்வசோதுத் தே் பொதுத் தே சோழில சோள
வர்க்கைத்தின் சேம்பெ சோர்-எதிர்ப்ப இயாக்கைபெம சோன்கறக் கைட்டிபெயாழுப்பவாதுத் தேற்கு
ந சோன்கை சோம் அகிலத்தின் அகனத்துலகைக் குழு முன்பெனடுக்கும்
சேம்பெ சோியான நுவரெ சோட்டத்தின் ஒரு ஒருங்கிகணந்ாதுத் தே ம்பெ சோகைம் ஆகும்.

சீன சோவிற்கு எதிியான நுவரெ சோன வ சோஷிங்டனின் சூழ்ச்சி மற்றும் ஆத்திியான நுவரெமூட்டல்கைள்,
ஆசியா சோ முழுவதும் உள்ள ந சோடுகைளில் அியான நுவரெசியால் ம்பொதுத் தேட்டங்கைகள
உக்கிியான நுவரெம சோக்கியுள்ளன.  இலங்ககையில்,  அபெமரிக்கை சோவ சோனது இந்தியா
உாதுத் தேவியுடன்,  சீன சோவுடன் பெநருக்கைம சோன பெம்பெ சோருள சோாதுத் தே சோியான நுவரெ மற்றும் அியான நுவரெசியால்
உறவுகைகள வளர்த்துக் பெகை சோண்ட மஹிந்ாதுத் தே இியான நுவரெ சோஜம்பெக்ஷகவ அகைற்றி,
கமத்திரிம்பெ சோல சிறிசே்னகவ நியாமிப்ம்பொதுத் தேற்கு ஜனவரி 8  ஜன சோதிம்பெதி
சோதுத் தேர்ாதுத் தேகல சுியான நுவரெண்டிக்பெகை சோண்டது.

இந்ாதுத் தே ஆட்சி ம சோற்ற நடவடிக்ககையா சோனது,  முன்ன சோள் ஜன சோதிம்பெதி ்ந்திரிகை சோ
கும சோியான நுவரெதுங்கை மற்றும் ய.என்.ப.  ாதுத் தேகலவர் ியான நுவரெணில் விக்கிியான நுவரெமசிங்கைவின்
உாதுத் தேவியுடன் திட்டமிடப்ம்பெட்டதுடன்,  வ சோஷிங்டன் ம்பெழிதீர்க்கும் ஆம்பெத்து
வளர்ந்து வருவகாதுத் தேயிட்டு கைவகலயாகடந்ாதுத் தே ஆளும் ாதுத் தேட்டின் பிரிவுகைள்
இகாதுத் தே ஆாதுத் தேரித்ாதுத் தேன. சிறிசே்ன, விக்கிியான நுவரெமசிங்கைகவ பிியான நுவரொதுத் தேமியான நுவரெ சோகை நியாமித்ாதுத் தேதுடன்
பெவளியுறவு பெகை சோள்ககைகயா வ சோஷிங்டனுக்கும் பிியான நுவரெ சோந்தியாத்தில் அாதுத் தேன் நட்ப
ந சோடுகைளுக்கும் பின்ன சோல் திருப்பவாதுத் தேற்கு நடவடிக்ககை எடுத்ாதுத் தே சோர்.

கைடந்ாதுத் தே ஆறு ம சோாதுத் தேங்கைளில்,  பெகை சோழும்பில் அியான நுவரெசியால் பெநருக்கைடி
ஆர்ப்புற ஏழைமகடந்ாதுத் தேது மட்டுசேம நடந்ாதுத் தேது.  ஆட்சிக்கு வந்ாதுத் தேவுடன் ஒரு சில
்லுககைகைகள பெகை சோடுத்து பெம்பெ சோதுத் சோதுத் தேர்ாதுத் தேலில் விகியான நுவரெவ சோன பெவற்றிகயா
பெம்பெறுவகாதுத் தே சேந சோக்கியா சிறிசே்னவினதும் அவியான நுவரெது ்கை ்திகை சோியான நுவரெர்கைளதும் 100
ந சோட்கைள் சுர்ப்புற ஏழைல்கை சோற்று திட்டம சோனது,  சேம சோ்டகமந்து வரும் உலகைப்
பெம்பெ சோருள சோாதுத் தே சோியான நுவரெ வீழ்ச்சியா சோலும் மற்றும் அியான நுவரெ் சோங்கைச் பெ்லவுகைகள
பிியான நுவரெம சோண்டம சோகை பெவட்டிக் குகறக்கை சோவிட்ட சோல் பதியா கைடன்கைகள பெகை சோடுக்கை
்ர்வசோதுத் தே் ந சோணயா நிதியாம் மறுத்ாதுத் தேகமயா சோலும் துரிாதுத் தேம சோகை கைவிழ்ந்து
சேம்பெ சோனது.

சோதுத் தேர்ாதுத் தேல் வ சோக்குறுதிகைள் மீறப்ம்பெட்டகம உகர்ப்புற ஏழைக்கும் மக்கைள் மத்தியில் ம்பெியான நுவரெந்ாதுத் தே
அதிருப்திக்கு எரியட்டின.  அியான நுவரெ் சோங்கை ஊழியார்கைள் மற்றும் ஓய்வூதியாம்
பெம்பெறும்பெவர்கைளுக்கை சோன மட்டுப்ம்பெடுத்ாதுத் தேப்ம்பெட்ட ்ம்ம்பெள அதிகைரிப்ப,  மற்றும்
சிறியா நலன்பரி நடவடிக்ககைகைளும் வ சோழ்க்ககைத் ாதுத் தேியான நுவரெத்தின் ஆர்ப்புற ஏழைம சோன
்ரிவுக்கு ஈட சோகைவில்கல.  ாதுத் தேனியா சோர் துகற பொதுத் தே சோழில சோளர்கைளுக்கு ்ம்ம்பெள
அதிகைரிப்பக்கு ஆாதுத் தேியான நுவரெவளிக்கை அியான நுவரெ் சோங்கைம் மறுத்ாதுத் தேகம, ம்பெத்ாதுத் தே சோயிியான நுவரெக்கைணக்கை சோன
சோதுத் தே சோட்டத் பொதுத் தே சோழில சோளர்கைகள ்ம்ம்பெள உயார்வு சேகை சோரி பெமதுவ சோகை சேவகல
பெ்ய்யும் சேம்பெ சோியான நுவரெ சோட்டத்காதுத் தே முன்பெனடுக்கைத் தூண்டியுள்ளது.

நவ ்ம ்ம சோஜக் கைட்சி (ந.்.்.கை.),  ஐக்கியா சே் சோ்லி்க் கைட்சி (USP)
மற்றும் முன்னிகல சே் சோ்லி்க் கைட்சி (மு.சே் சோ.கை.)  சேம்பெ சோன்ற அகனத்து
சேம்பெ சோலி-இடது அகமப்பக்கைளும் ஏாதுத் தே சோவபொதுத் தே சோரு வழியில் ியான நுவரெ சோஜம்பெக்ஷவின்
"்ர்வ சோதிகை சோியான நுவரெத்திற்கு" எதிியான நுவரெ சோன ஒரு ஜனந சோயாகை "ம சோற்று” என சிறிசே்னவின்
சோதுத் தேர்வுக்கு ஆாதுத் தேியான நுவரெவளித்ாதுத் தேன.

அியான நுவரெ் சோங்கைம்,  சுகை சோாதுத் தே சோியான நுவரெ ஊழியார்கைளின் சேவகல நிறுத்ாதுத் தேத்காதுத் தே முறியாடிக்கை
இியான நுவரெ சோணுவத்காதுத் தே நிகல நிறுத்தியாசோதுத் தே சோடு ம சோணவர் ஆர்ப்ம்பெ சோட்டங்கைள் மீது
ம்பெ சோய்வாதுத் தேற்கு சேம்பெ சோலீக்ப் ம்பெயான்ம்பெடுத்தியாதுடன் அந்ாதுத் தே ஜனந சோயாகை முகைமூடி
விகியான நுவரெவ சோகை கைர்ப்புற ஏழைன்று விழுந்ாதுத் தேது.  மிகை ்மீம்பெத்தில்,  சிறிசே்ன ாதுத் தேணிக்ககை
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பெ்ய்ாதுத் தேல் மற்றும் ம்பெத்திரிககையா சோளர்கைகளத் ாதுத் தேண்டிக்கும் அதிகை சோியான நுவரெங்கைகள
பெகை சோண்ட பெகை சோடூியான நுவரெம சோன ம்பெத்திரிககை ்கம்பெகயா பதுப்பித்ாதுத் தே சோர்.

 பெம்பெ சோலிஸ் ம்ற்றும் பொதுத் தே சோழிற்்ங்கைங்கைளுடன் கூட்ட சோகைச் பெ்யாற்ம்பெடும்
கிளனியஜி சோதுத் தேயிகலத் சோதுத் தே சோட்ட நிர்வ சோகைம்,  உற்ம்பெத்திச் சுகமகயா
கூட்டுவாதுத் தேற்கு எதிியான நுவரெ சோகை பிியான நுவரெச்் சோியான நுவரெம் பெ்ய்ாதுத் தே ஏழு பொதுத் தே சோழில சோளர்கைகள
ம்பெழிவ சோங்குவாதுத் தேற்கும் அியான நுவரெ் சோங்கைம் பெமங்கம் மௌனம சோகை ஆாதுத் தேியான நுவரெவளித்ாதுத் தேது. 

ய.என்.ப. ாதுத் தேகலகமயில சோன அியான நுவரெ் சோங்கைம் ்ம்ம்பெந்ாதுத் தேம சோகை பொதுத் தே சோழில சோளர்கைள்
மற்றும் இகளஞர்கைளின் மத்தியில் வளர்ந்து வரும் எதிர்ப்ப,
ஜனந சோயாகை உரிகமகைள் மற்றும் வ சோழ்க்ககைத் ாதுத் தேியான நுவரெம் மீாதுத் தே சோன ாதுத் தேனது
ாதுத் தே சோக்குாதுத் தேல்கைள சோல் பெவறுக்கைப்ம்பெட்ட இியான நுவரெ சோஜம்பெக்ஷ,  மீண்டும் அியான நுவரெசியாலுக்கு
வியான நுவரெ முயாற்சிப்ம்பொதுத் தேற்கு ஊக்குவித்துள்ளது.  சீன முாதுத் தேலீடுகைகளத்
"ாதுத் தேடுத்ாதுத் தேகமக்கை சோகை"  சிறிசே்ன மற்றும் விக்கிியான நுவரெமசிங்கைகவ
பெவளிப்ம்பெகடயா சோகை விமர்சிக்கும் அவர்,  ாதுத் தேமது பெம்பெ சோருள சோாதுத் தே சோியான நுவரெ
இன்னல்கைகள தீர்ப்ம்பொதுத் தேற்கை சோன வழிமுகறயா சோகை சீன சோகவ சேந சோக்கும்
ஆளும் வர்க்கைத்தின் பிரிவுகைகள பிியான நுவரெதிநிதித்துவம் பெ்ய்கின்ற சோர்.

மிகைவும் கைடும்சேம்பெ சோக்கை சோன ம்பொதுத் தேங்கைளில் இியான நுவரெ சோஜம்பெக்ஷ ாதுத் தேமிர்ப்புற ஏழைர்-விசேியான நுவரெ சோாதுத் தே
சேம்பெரினவ சோாதுத் தேத்காதுத் தே கிளறிவிடுவசோதுத் தே சோடு பிரிவிகனவ சோாதுத் தே ாதுத் தேமிழீர்ப்புற ஏழை
விடுாதுத் தேகலப் பலிகைளுக்கு “எதிியான நுவரெ சோன சேம்பெ சோரில் பெவன்ற ாதுத் தே சோய்ந சோட்டின்
சுாதுத் தேந்திியான நுவரெத்காதுத் தே” கீர்ப்புற ஏழைறுப்ம்பொதுத் தே சோகை அியான நுவரெ் சோங்கைத்காதுத் தே குற்றம் ் சோட்டுகிற சோர்.

ஸ்ரீ.ல.சு.கை.யின் பிியான நுவரொதுத் தேமர் சேவட்ம்பெ சோளியான நுவரெ சோகை வருவாதுத் தேற்கை சோன இியான நுவரெ சோஜம்பெக்ஷவின்
பிியான நுவரெச்் சோியான நுவரெம், கைட்சிகயா ம்பெகுதி ம்பெகுதியா சோகை கிழிப்ம்பொதுத் தேற்கு அச்சுறுத்துகிறது.
ஜனவரியில் இியான நுவரெ சோஜம்பெக்ஷவுக்கு எதிியான நுவரெ சோகை நின்று,  ய.என்.பி.  உடன்
சே்ர்ந்து பெகை சோண்ட சோலும் கூட,  சிறிசே்ன ந சோட்டின் ஜன சோதிம்பெதியா சோகைவும்
ஸ்ரீ.ல.சு.கை.யின் ாதுத் தேகலவியான நுவரெ சோகை உத்திசேயா சோகைபூர்வம சோகைவும் அதில்
இருக்கின்ற சோர்.  அியான நுவரெ் சோங்கைத்தின் பெ்ல்வ சோக்கு குன்றி வருகின்ற
நிகலயில், இியான நுவரெ சோஜம்பெக்ஷ ஆதிக்கைத்காதுத் தேப் பெம்பெற்று, ஸ்ரீ.ல.சு.கை. சேவட்ம்பெ சோளர்
ம்பெட்டியாலில் ாதுத் தேனது பெம்பெயார் இடம்பெம்பெற சிறிசே்னகவ பெநருக்கைக்
கூடியாவியான நுவரெ சோகை இருந்ாதுத் தே சோர்.

இியான நுவரெ சோஜம்பெக்ஷவின் சேவட்ம்பெ சோளர் நிகலகயா எசோதுத் தேச்்திகை சோியான நுவரெம சோகை
அகைற்றுவாதுத் தேற்கு ாதுத் தேனது ஸ்ரீ.ல.சு.கை.  ாதுத் தேகலவர் ம்பொதுத் தேவிகயா
ம்பெயான்ம்பெடுத்தும சோறு விக்கிியான நுவரெமசிங்கைவும் கும சோியான நுவரெதுங்கைவும் சிறிசே்னவுடன்
கைலந்துகியான நுவரெயா சோடினர்.  இந்ாதுத் தே "ஜனந சோயாகைவ சோதிகைளுக்குப்"  பின்ன சோல்,
அபெமரிக்கை சோ ்ந்சோதுத் தேகைத்திற்கு இடமின்றி உள்ளது.  அது இியான நுவரெ சோஜம்பெக்ஷ
மீண்டும் வருவகாதுத் தேத் ாதுத் தேடுக்கை சோமல் நிற்கைப் சேம்பெ சோவதில்கல.
வ சோஷிங்டனுக்கு வ சோக்குறுதியாளிப்ம்பொதுத் தேற்கு ்மம சோன ஒன்கறச் பெ்ய்ாதுத் தே
சிறிசே்ன,  ஜனவரி 8  நடந்ாதுத் தே "அகமதிப் பியான நுவரெட்சி"  ம சோற்றப்ம்பெடுவாதுத் தேற்கு
இடமளிக்கைப் சேம்பெ சோவதில்கல என அண்கமயில் அறிவித்ாதுத் தே சோர்.

சேம்பெ சோர்,  சிக்கைன நடவடிக்ககை மற்றும் ஜனந சோயாகை உரிகமகைள் மீாதுத் தே சோன
அதிகைரித்துவரும் ாதுத் தே சோக்குாதுத் தேல்கைகளத் ாதுத் தேவிியான நுவரெ சேவறு எகாதுத் தேயும் பெகை சோண்டு
வியான நுவரெ சோாதுத் தே,  அியான நுவரெசியால் ஸ்ாதுத் தே சோம்பெனத்தின் இியான நுவரெண்டு பிரிவுகைளிடம் இருந்தும்
பொதுத் தே சோழில சோளர்கைள் மற்றும் இகளஞர்கைள் முழுகமயா சோகை அியான நுவரெசியால்
ரீதியில் பிரியா சேவண்டும் என சே் சோ.்.கை. மற்றும் அாதுத் தேன் சேவட்ம்பெ சோளர்கைள்
ஆகைஸ்ட் 17 சோதுத் தேர்ாதுத் தேலில் பிியான நுவரெச்் சோியான நுவரெம் பெ்ய்வர். பொதுத் தே சோழில சோளர்கைள் மற்றும்
விவ் சோயிகைளின் அியான நுவரெ் சோங்கைத்துக்கும் சே் சோ்லி் பெகை சோள்ககைகைளுக்கும சோன
சேம்பெ சோியான நுவரெ சோட்டத்தில்,  கிியான நுவரெ சோமப்பற மற்றும் நகைர்ப்பற ஏகர்ப்புற ஏழைகைகளத் ாதுத் தேட்டி
எழுப்ம்பெ பொதுத் தே சோழில சோள வர்க்கைம் சுயா சோதீனம சோகை அணிதிியான நுவரெண்ட சோல் மட்டுசேம
அது ாதுத் தேனது நலன்கைகள கை சோக்கை முடியும்.

ஆளும் வர்க்கைத்தின் ஏாதுத் தே சோவபொதுத் தே சோரு ம்பெகுதியுடன் பொதுத் தே சோழில சோளர்
வர்க்கைத்காதுத் தேக் கைட்டிப்சேம்பெ சோட முற்ம்பெடும் அகனத்து கைட்சிகைகளயும்
குழுக்கைகளயும் நிியான நுவரெ சோகைரிப்ம்பெது அவசியாம்.  ஜனவரியில் நடந்ாதுத் தே
சோதுத் தேர்ாதுத் தேல்கைளில்,  சேம்பெ சோலி இடது அகமப்பக்கைள சோன நவ்ம்ம சோஜ கைட்சி,
ஐக்கியா சே் சோ்லி்க் கைட்சி மற்றும் முன்னிகல சே் சோ்லி் கைட்சியும்,
்மூகை நீதி மற்றும் ஜனந சோயாகைத்துக்கை சோன இயாக்கைம் மற்றும் பிியான நுவரெகஜகைள்
்க்தி சேம்பெ சோன்ற ம்பெல்சேவறு ாதுத் தே சோியான நுவரெ சோளவ சோாதுத் தே குழுக்கைளும்,  ஜனந சோயாகைம்,
நல்ல சோட்சி மற்றும் குடும்ம்பெ பெ்ல்வ சோக்ககை நீக்குாதுத் தேல் என்ற பெம்பெயாரில்
இியான நுவரெ சோஜம்பெக்ஷவுக்கு எதிியான நுவரெ சோன அபெமரிக்கை ஆாதுத் தேியான நுவரெவு இயாக்கைத்காதுத் தே
ஆாதுத் தேரித்ாதுத் தேன. 

இப்பெம்பெ சோழுது இசோதுத் தே அகமப்பக்கைள்,  இியான நுவரெ சோஜம்பெக்ஷ மற்றும் அவியான நுவரெது
ஆாதுத் தேியான நுவரெவ சோளர்கைள் சோதுத் தேர்ாதுத் தேலில் நிற்ம்பெகாதுத் தே ாதுத் தேடுக்கை ஜனந சோயாகை விசேியான நுவரெ சோாதுத் தே முகறயில்
ஸ்ரீ.ல.சு.கை.  ாதுத் தேகலவரின் அதிகை சோியான நுவரெங்கைகள ம்பெயான்ம்பெடுத்ாதுத் தே ாதுத் தேவறியாாதுத் தேற்கை சோகை
சிறிசே்னவின் "பெம்பெரும் கை சோட்டிக்பெகை சோடுப்ப"  ம்பெற்றி பலம்பகின்றன.  ஸ்ரீ.ல.சு.கை
மற்றும் ய.என்.ப. மீாதுத் தே சோன ம்பெியான நுவரெந்ாதுத் தே பெவகுஜன அதிருப்தியின் மத்தியில், இந்ாதுத் தே
குழுக்கைள் "இியான நுவரெ சோஜம்பெக்ஷ ்ர்வ சோதிகை சோியான நுவரெத்காதுத் தே நிறுத்துாதுத் தேல்"  என்ற பெம்பெயாரில்
பொதுத் தே சோழில சோளர்கைள் மற்றும் இகளஞர்கைளுக்கு ஒரு பதியா பெம்பெ சோறிகயா ாதுத் தேயா சோர்
பெ்ய்கின்றன. 

அசோதுத் தேசேம்பெ சோல்,  2009 ல் பலிகைள் சோதுத் தே சோற்கைடிக்கைப்ம்பெடும் வகியான நுவரெ இியான நுவரெ சோஜம்பெக்ஷவின்
அியான நுவரெ் சோங்கைத்திற்கு ஆாதுத் தேியான நுவரெவளித்ாதுத் தே,  கைடந்ாதுத் தே ஆறு ம சோாதுத் தேங்கைள சோகை ய.என்.ப.
ாதுத் தேகலகமயில சோன அியான நுவரெ் சோங்கைத்துடன் கூட்டுச் சே்ர்ந்து அாதுத் தேற்கு ஜனந சோயாகை
வண்ணங்கைள் பூசியா மக்கைள் விடுாதுத் தேகல முன்னணி (சேஜ.வி.பி.), இப்சேம்பெ சோது
இியான நுவரெண்டுக்கும் ஒரு ம சோற்ற சோகை ாதுத் தேன்கனக் கை சோட்டிக்பெகை சோள்கின்றது.
"தூய்கமயா சோன ஆட்சிக்கை சோன"  அாதுத் தேன் பிியான நுவரெச்் சோியான நுவரெத்தின் முக்கியா சேந சோக்கைம்,
சிக்கைன திட்டங்கைகள அமுல்ம்பெடுத்துவதில் அது மிகைவும் ம்பெயானுள்ளாதுத் தே சோகை
இருக்கும் என்று முாதுத் தேல சோளித்துவத்துக்கு பரியா கவப்ம்பெசோதுத் தே ஆகும்.

கிசேியான நுவரெக்கைத்தில் நடக்கும் ்ம்ம்பெவங்கைளில் இருந்து,  இலங்ககை உட்ம்பெட
்ர்வசோதுத் தே் பொதுத் தே சோழில சோள வர்க்கைம் மிகைக் கூர்கமயா சோன அியான நுவரெசியால்
ம்பெடிப்பிகனகைகளப் பெம்பெற சேவண்டும்.  சிரி் சோ அியான நுவரெசின் நடவடிக்ககைகைள்,
சேம்பெ சோலி இடது அகமப்பக்கைள் அதிகை சோியான நுவரெத்திற்கு வந்ாதுத் தே சோல் என்ன பெ்ய்யும்
என்ம்பெகாதுத் தே கை சோட்டுகின்றன.  பொதுத் தே சோழில சோள வர்க்கைத்தின் எழுச்சி பெம்பெற்ற
இயாக்கைத்காதுத் தே எதிர்பெகை சோண்ட சிரி் சோ, ாதுத் தேனது சிக்கைன எதிர்ப்ப நிகலப்ம்பெ சோட்கட
ககைவிட்டசோதுத் தே சோடு நிதி மூலாதுத் தேனத்தின் சேகை சோரிக்ககைகைளுக்கு முழுகமயா சோகை
்ியான நுவரெணகடந்துவிட்டது.  அாதுத் தேன் கை சோட்டிக்பெகை சோடுப்ம்பெ சோனது முாதுத் தேல சோளித்துவ
அகமப்ப முகறகயா ஒழிப்ம்பொதுத் தேற்கை சோன பொதுத் தே சோழில சோள வர்க்கைத்தின் அியான நுவரெசியால்
சேம்பெ சோியான நுவரெ சோட்டத்தின் அவசியாத்காதுத் தே அடிக்சேகை சோடிட்டுக் கை சோட்டுகிறது.

சே் சோ.்.கை.  வியான நுவரெவிருக்கும் சேம்பெ சோியான நுவரெ சோட்டங்கைளுக்கு சோதுத் தேகவயா சோன பியான நுவரெட்சிகைியான நுவரெ
ாதுத் தேகலகமகயா கைட்டிபெயாழுப்ம்பெ சோதுத் தேர்ாதுத் தேலில் சேம்பெ சோட்டியிடுகின்றது.  ந சோன்கை சோம்
அகிலத்தின் அகனத்துலகைக் குழுவின் இலங்ககைப் பிரிவு என்ற வககையில்,
சே் சோ்லி் ்ர்வசோதுத் தேசியாத்திற்கை சோகை சேம்பெ சோியான நுவரெ சோடுவதில் அது ஒரு நீண்ட,
இகடயாற சோாதுத் தே ம்பெதிகவக் பெகை சோண்டுள்ளது.  ந சோட்டின் நீண்டகை சோல உள்ந சோட்டு
சேம சோாதுத் தேல்கைளின் சேம்பெ சோதும்,  சே் சோ.்.கை.  பெகை சோழும்ப ஆட்சியின் சேம்பெ சோகியான நுவரெ
எதிர்த்ாதுத் தேசோதுத் தே சோடு வடக்கு மற்றும் கிர்ப்புற ஏழைக்கில் இருந்து இலங்ககை
இியான நுவரெ சோணுவத்காதுத் தே நிம்பெந்ாதுத் தேகனயின்றி திரும்ம்பெப் பெம்பெற சேவண்டும் என்று சேகை சோரியா
அசோதுத் தேசேவகள,  பலிகைளின் ாதுத் தேமிழ் பிரிவிகனவ சோாதுத் தேத்தின் பிற்சேம்பெ சோக்கு
ம்பெண்கம்பெயும் அம்ம்பெலப்ம்பெடுத்தியாது.

சே் சோ.்.கை. மற்றும் அாதுத் தேன் இகளஞர் அகமப்ம்பெ சோன ்மூகை ்மத்துவத்திற்கை சோன
்ர்வசோதுத் தே் இகளஞர் மற்றும் ம சோணவர்கைளும்,  உலகைம் பூியான நுவரெ சோவும்
பொதுத் தேற்கை சோசியா சோவிலும் சே் சோ்லி்த்திற்கை சோன சேம்பெ சோியான நுவரெ சோட்டத்தின் ஒரு ம்பெகுதியா சோகை,
ஸ்ரீலங்கை சோ-ஈர்ப்புற ஏழைம் சே் சோ்லி் குடியாியான நுவரெசு என்ற சேகை சோரிக்ககைகயா சூர்ப்புற ஏழை சிங்கைளம்,
ாதுத் தேமிழ் மற்றும் முஸ்லீம் பொதுத் தே சோழில சோளர்கைகள ஐக்கியாப்ம்பெடுத்துவாதுத் தேற்கை சோன
சேவகலத்திட்டத்காதுத் தே அபிவிருத்தி பெ்ய்கின்றன.  எங்கைள் சே் சோ்லி்
பெகை சோள்ககைகைள்,  சில பெ்ல்வந்ாதுத் தேர்கைளின் இல சோம்பெத்துக்கை சோகை அன்றி,
பெவகுஜனங்கைளது அத்தியா சோவசியா சோதுத் தேகவகைகள பூர்த்தி பெ்ய்வாதுத் தேன் சேம்பெரில்,
பெம்பெ சோருள சோாதுத் தே சோியான நுவரெத்காதுத் தே சேமசேல இருந்து கீழ் மறு ஒழுங்கு பெ்ய்வகாதுத் தே
சேந சோக்கைம சோகைக் பெகை சோண்டகவ.  இது வங்கிகைள்,  நிதி நிறுவனங்கைள்,  பெம்பெரும்
வர்த்ாதுத் தேகை நிறுவனங்கைளுக்கு மற்றும் பெம்பெருந்சோதுத் தே சோட்டங்கைகள பொதுத் தே சோழில சோளர்
கைட்டுப்ம்பெ சோட்டின் கீழ் சோதுத் தேசியாமயாம சோக்குவது மற்றும் பெவளிந சோட்டுக்
கைடன்கைகள ாதுத் தேள்ளும்பெடி பெ்ய்வதுடன் பொதுத் தே சோடங்கை சேவண்டும்.

சே் சோ.்.கை.  அாதுத் தேன் சேவகலத் திட்டத்காதுத் தே இன்னும் விரிவ சோகை விவரிக்கும்
சோதுத் தேர்ாதுத் தேல் விஞ்ஞ சோம்பெனத்காதுத் தே பெவளியிடும்.  ந சோங்கைள்,  எமது முன்சேந சோக்குடன்
உடன்ம்பெ சோடு பெகை சோண்ட பொதுத் தே சோழில சோளர்கைகளயும் இகளஞர்கைகளயும்,  எங்கைள்
பிியான நுவரெச்் சோியான நுவரெத்தில் ம்பெங்சேகைற்கும சோறும் எமது பெம்பெ சோதுக் கூட்டங்கைளுக்கு வருககை
ாதுத் தேரும சோறும், எமது 500,000 ரூம்பெ சோ சோதுத் தேர்ாதுத் தேல் நிதிக்கு ஆகைக் கூடியா நிதி உாதுத் தேவி
பெ்ய்யும சோறும் அகர்ப்புற ஏழைப்ப விடுக்கின்சேற சோம்.  எமது சேவகலத் திட்டத்காதுத் தே
வ சோசித்து சே் சோ்லி் ்மத்துவக் கைட்சிகயா பொதுத் தே சோழில சோள வர்க்கைத்தின்
பெவகுஜனக் கைட்சியா சோகை கைட்டிபெயாழுப்பவாதுத் தேற்கு அதில்
இகணந்துபெகை சோள்ளுங்கைள். 
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