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இலங்ககஇலங்கக: : அகனைத்து பல்ககலக்கழகஅகனைத்து பல்ககலக்கழக
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By Kapila Fernando, 31 December 2016

இலங்ககையில் கைல்வி தனி தனியி தனியார்ம தனியமி தனியாக்கைத்கத முன்த்தை முன்னகத்தை முன்னெடுத்துச
த்தை முன்ன செல்வகத இலக்கைி தனியாகைக் த்தை முன்னகைி தனியாண்டு ஜகத்தை முன்னெி தனியாதிபதி கமத்திரிபி தனியால சிறிிரிபால சிறிச செகத்தை முன்னெ
மற்றும் பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்கைவிகத்தை முன்னெதும் அர செி தனியாங்கைம்
த்தை முன்னவளியிட்டுள்ள புதி தனிய அறிக்ககை ஒன்கஅறிக்கை ஒன்றை கம தனியமி தனியாகைக் த்தை முன்னகைி தனியாண்டு,
அககத்தை முன்னெத்துப் பல்கைகலக்கைழகை மி தனியாணவர் ஒன்றி தனியத்திகத்தை முன்னெி தனியால் (அ.ப.மி தனியா.ஒ.)
த்தை முன்னகைி தனியாழும்பு ிரிபால சிறிசதசி தனிய நூலகைத்தில் டி செம்பர் 15 அன்று கைருத்தரங்கு ஒன்று
ஏற்பி தனியாடு த்தை முன்ன செய் தனியப்பட்டிருந்தது.

முதலி தனியாளித்துவ கைட்சிகைள் மற்றும் ிரிபால சிறிசபி தனியால-இடது அகமப்புகைகள
ஒன்றிகணத்துக் த்தை முன்னகைி தனியாண்ட ஒரு ிரிபால சிறிசமகட தனியி தனியாகை இருந்த இது,  பரந்த
எதிர்ப்பு இ தனியக்கைம் ஒன்றின் மூலம் அர செி தனியாங்கைத்துக்கு அழுத்தம்
த்தை முன்னகைி தனியாடுத்து கைல்வி உரிகமக தனிய பி தனியாதுகைி தனியாத்துக்த்தை முன்னகைி தனியாள்ள முடியும் என்அறிக்கை ஒன்றை
மி தனியாக தனியக தனியச சூழ மி தனியாணவர்கைகள சிகஅறிக்கை ஒன்றைப்படுத்தும் இன்த்தை முன்னகத்தை முன்னெி தனியாரு
த்தை முன்னபி தனியாறி தனியி தனியாகும்.

அர செி தனியாங்கைத்தின் இந்த அறிக்ககையின் மூலம்,  நி தனியாட்டின் உ தனியர் கைல்வித்
துகஅறிக்கை ஒன்றைக தனிய முழுகம தனியி தனியாகை தனி தனியி தனியார் முதலீட்டி தனியாளர்கைளின் ககைகைளில்
ஒப்பகடக்கும் திட்டிரிபால சிறிசம முன்கவக்கைப்பட்டுள்ளது.  அடிப்பகட மற்றும்
இரண்டி தனியாந்தர கைல்விக்குள்ளும்,  சுகைி தனியாதி தனியாரம் மற்றும் ிரிபால சிறிசபி தனியாக்குவரத்து
ிரிபால சிறிசபி தனியான்அறிக்கை ஒன்றை துகஅறிக்கை ஒன்றைகைளுக்குள்ளும் தனி தனியி தனியார் துகஅறிக்கை ஒன்றைக்கு இடம்
த்தை முன்னகைி தனியாடுத்துள்ளதகத்தை முன்னெி தனியால்,  பல்கைகலக்கைழகைங்கைகள ஸ்தி தனியாபிப்பதற்கும்
தனி தனியி தனியார்துகஅறிக்கை ஒன்றைக்கு இடம் த்தை முன்னகைி தனியாடுக்கை ிரிபால சிறிசவண்டும் எகத்தை முன்னெ அறிக்ககை
கூறுகின்அறிக்கை ஒன்றைது.

இத்தககை தனிய பிற்ிரிபால சிறிசபி தனியாக்கு ிரிபால சிறிசவகலத் திட்டத்கத நி தனியி தனியா தனியப்படுத்துவற்கைி தனியாகை,
இந்த அறிக்ககை தனியி தனியாகத்தை முன்னெது நி தனியாட்டின் சுகைி தனியாதி தனியாரத்துகஅறிக்கை ஒன்றையில் கைி தனியாணப்படும் கைடும்
கவத்தி தனியர்கைள் பற்அறிக்கை ஒன்றைி தனியாக்குகஅறிக்கை ஒன்றைக தனியயும் அதகத்தை முன்னெி தனியால் கிரி தனியாமப்புஅறிக்கை ஒன்றை
பிரிரிபால சிறிசத செங்கைளிலும் ிரிபால சிறிசபி தனியாரிகத்தை முன்னெி தனியால் நி தனியா செமி தனியாக்கைப்பட்ட பிரிரிபால சிறிசத செங்கைளிலும்
மக்கைள் எதிர்த்தை முன்னகைி தனியாள்ளும் பிரசசிககத்தை முன்னெகைகள மிகைவும் வஞ் செத்தகத்தை முன்னெமி தனியாகை
சுரண்டிக்த்தை முன்னகைி தனியாண்டுள்ளது. 2012  புள்ளி விபரங்கைளின் படி,  நி தனியாட்டுக்குள்
இருக்கும் கவத்தி தனியர்கைளின் எண்ணிக்ககை 17,129  என்றும்,  அது உலகை
சுகைி தனியாதி தனியார அகமப்பின் முடிவுக்கு ஏற்ப நி தனியாட்டுக்குள் இருக்கை ிரிபால சிறிசவண்டி தனிய
கவத்தி தனியர்கைளின் எண்ணிக்ககை தனியி தனியாகத்தை முன்னெ 40,000  என்அறிக்கை ஒன்றை த்தை முன்னதி தனியாககையுடன்
ஒப்பிடும்ிரிபால சிறிசபி தனியாது,  25,000  கவத்தி தனியர்கைள் பற்அறிக்கை ஒன்றைி தனியாக்குகஅறிக்கை ஒன்றை நிலவுகிஅறிக்கை ஒன்றைது
என்றும் இந்த அறிக்ககை குறிப்பிட்டு, மக்கைளின் பிரசசிககத்தை முன்னெ பற்றி தனிய ஒரு
ிரிபால சிறிசபி தனியால அனுதி தனியாபத்கதக் கைி தனியாட்டுகின்அறிக்கை ஒன்றைது.

எவ்வி தனியாத்தை முன்னஅறிக்கை ஒன்றைனினும், நி தனியாட்டின் கைல்வி மற்றும் சுகைி தனியாதி தனியார ிரிபால சிறிச செகவயின் சீரழிவு
பற்றி தனிய புள்ளி விபரங்கைள் அடங்கி தனிய இந்த அறிக்ககை,  இலங்ககையில்
முதலி தனியாளித்துவ வர்க்கைத்தின் ஏழு த செி தனியாப்தகைி தனியால ஆட்சி பற்றி தனிய ஒரு சு தனிய
குற்அறிக்கை ஒன்றைப் பத்திரிககை தனியி தனியாகும்.

த்தை முன்னதி தனியாழிலி தனியாள வர்க்கைத்தின் கைடந்த கைி தனியால த்தை முன்னவற்றி தனியி தனியாகத்தை முன்னெ மட்டுப்படுத்தப்பட்ட
இலவ செக் கைல்வி, 1960 கைளின் கைகடப்பகுதியில் இருந்து ஆட்சிக்கு வந்த
அககத்தை முன்னெத்து அர செி தனியாங்கைங்கைளி தனியாலும் த்தை முன்னதி தனியாடர்சசி தனியி தனியாகை சீரழிக்கைப்பட்டதன்
விகளவி தனியாகை,  இப்ிரிபால சிறிசபி தனியாது கைகல,  வணிகைம்,  விஞ்ஞ்ஞி தனியாகத்தை முன்னெம் மற்றும் கைணித
துகஅறிக்கை ஒன்றையில் உ தனியர் கைல்விக தனிய கைற்பதற்கு தகுதி த்தை முன்னபறும் மி தனியாணவர்கைளில்
நூற்றுக்கு 85  வீதமி தனியாகத்தை முன்னெவர்கைளுக்கு அர செ பல்கைகலக்கைழகைங்கைளில்
வி தனியாய்ப்பு கிகடப்பதில்கல. ஒரு ஆண்டுக்கு மருத்துவ பீடங்கைளில் 1,000
என்அறிக்கை ஒன்றை குகஅறிக்கை ஒன்றைந்த எண்ணிக்ககையிலி தனியாகத்தை முன்னெ கவத்தி தனியர்கைிரிபால சிறிசள
உருவி தனியாக்கைப்படுகின்அறிக்கை ஒன்றைகத்தை முன்னெர்.

“இன்று நி தனியாடு எதிர்த்தை முன்னகைி தனியாள்ளும் த்தை முன்னபி தனியாருளி தனியாதி தனியார த்தை முன்னநருக்கைடிக்கு ஏற்ப,
நி தனியாட்டில் அதிகைரித்துவரும் ிரிபால சிறிசதகவக தனிய நிரப்புவதற்கு அவசி தனியமி தனியாகத்தை முன்னெ
புதி தனிய மருத்துவ பீடங்கைகள ஸ்தி தனியாபிப்பதற்கு அர செி தனியாங்கைத்திடம் வ செதி
இல்கல” எகத்தை முன்னெ அறிக்ககை கூறுகின்அறிக்கை ஒன்றைது. இது உலகைம் பூரி தனியாவும் ஆளும்
வர்க்கைங்கைள் மக்கைள் ிரிபால சிறிச செகவக தனிய த்தை முன்னவட்டுவதற்கும் தனி தனியி தனியார்ம தனியத்கத
ிரிபால சிறிசவகைப்படுத்துவதற்கும் ிரிபால சிறிசமற்த்தை முன்னகைி தனியாள்ளும் ிரிபால சிறிசபி தனியால தர்க்கைமி தனியாகும்.
த்தை முன்னதி தனியாழிலி தனியாள வர்க்கைத்கத சுரண்டுவதன் மூலம் குவித்துக்த்தை முன்னகைி தனியாள்ளும்
பிரமி தனியாண்டமி தனியாகத்தை முன்னெ இலி தனியாப த்தை முன்னபி தனியாதி,  த்தை முன்னபரும் வர்த்தகைர்கைள் மற்றும் வங்கி
உரிகம தனியி தனியாளர்கைள் ஒரு சிலரின் ககையில் குவிகின்அறிக்கை ஒன்றை நிகலகமயின் கீழ,
நி தனியாட்டின் ிரிபால சிறிசதசி தனிய வருமி தனியாகத்தை முன்னெத்தில் மிகைப் த்தை முன்னபருமளவு நி தனியாட்டு
மக்கைளிடமிருந்து ிரிபால சிறிச செகைரிக்கைப்படும் வரிகைள் மூலம் த்தை முன்னபஅறிக்கை ஒன்றைப்பட்டி தனியாலும், அர செ
த்தை முன்ன செலவில் பி தனியாதிக்கும் அதிகைமி தனியாகத்தை முன்னெ த்தை முன்னதி தனியாககை கைடன்கைளுக்கைி தனியாகத்தை முன்னெ வட்டிக தனிய
த்தை முன்ன செலுத்தவும்,  த்தை முன்னதி தனியாழிலி தனியாள ஒடுக்கைப்பட்ட மக்கைகள அடக்குவகத
இலக்கைி தனியாகைக் த்தை முன்னகைி தனியாண்ட பி தனியாதுகைி தனியாப்பு த்தை முன்ன செலவுகைளுக்குிரிபால சிறிசம த்தை முன்ன செலவி தனியாகின்அறிக்கை ஒன்றைது.

கைருத்தரங்கைளில் கைருத்து த்தை முன்னதரிவித்த அ.ப.மி தனியா.ஒ.  அகழப்பி தனியாளர் லஹிரு
வீரிரிபால சிறிச செகைர,  அ.ப.மி தனியா.ஒன்றி தனியமி தனியாகத்தை முன்னெது “த்தை முன்னவகுஜகத்தை முன்னெ அகமப்பி தனியாகை ஏககத்தை முன்னெ தனிய
 செக்திகைகளயும் அணிதிரட்டிக்த்தை முன்னகைி தனியாண்டு அர செி தனியாங்கைத்தின்
ிரிபால சிறிசவகலத்திட்டத்கத ிரிபால சிறிசதி தனியாற்கைடிக்கை”  த தனியி தனியாரி தனியா தனியி தனியாகை உள்ளது எகத்தை முன்னெ
வி தனியாய் செவடி தனியால் விட்டு, அர செி தனியாங்கைம் த்தை முன்னதி தனியாடர்ந்தும் இவ்வி தனியாறு ப தனியணத்தி தனியால்,
ிரிபால சிறிசதர்தல்கைளில் வி தனியாக்கு தளம் இல்லி தனியாமல் ிரிபால சிறிசபி தனியாகும் எகத்தை முன்னெ அர செி தனியாங்கைத்துக்கு
“எச செரிக்ககை விடுத்ிரிபால சிறிசத ஆகும்”.

வீரிரிபால சிறிச செகைரவின் அகழப்புக்கு,  ஜகத்தை முன்னெநி தனியா தனியகை இடது செி தனியாரி முன்கத்தை முன்னெணியின்
தகலவர் வி தனியாசுிரிபால சிறிசதவ நி தனியாண தனியக்கைி தனியார,  லங்கைி தனியா  செம  செமி தனியாஜக் கைட்சியின்
திஸ்ஸ விதி தனியாரகத்தை முன்னெ மற்றும் மக்கைள் விடுதகல முன்கத்தை முன்னெணின் (ிரிபால சிறிசஜ.வி.பி.)
நலந்த ஜ தனியதிஸ்ஸவும்,  ிரிபால சிறிசபி தனியால இடது கைட்சிகைளி தனியாகத்தை முன்னெ ிரிபால சிறிச செி தனியா செல செக் கைட்சி,
ஐக்கி தனிய ிரிபால சிறிச செி தனியா செல செக் கைட்சி மற்றும் முன்னிகல ிரிபால சிறிச செி தனியா செல செக் கைட்சிக தனியப்
பிரதிநித்துவம் த்தை முன்ன செய்து ிரிபால சிறிசபசி தனியவர்கைளும்,  ிரிபால சிறிசஜி தனியா செப் ஸ்ரி தனியாலன் ிரிபால சிறிசபி தனியான்அறிக்கை ஒன்றை
த்தை முன்னதி தனியாழிற் செங்கைத் தகலவர்கைளும் ஊக்குவிப்பு வழங்கிகத்தை முன்னெர். 



அ.ப.மி தனியா.ஒன்றி தனியத்தின் எதிர்ப்பு அரசி தனியலன் வங்குிரிபால சிறிசரி தனியாத்து மற்றும்
பிற்ிரிபால சிறிசபி தனியாக்கு குணி தனியாம் செத்கத அம்பலப்படுத்தி மி தனியாணவர்கைளிடம் ிரிபால சிறிசபசி தனிய,
ிரிபால சிறிச செி தனியா செல செ  செமத்துவக் கைட்சியின் (ிரிபால சிறிச செி தனியா. செ.கை)  இகளஞ்ஞர் அகமப்பி தனியாகத்தை முன்னெ
 செமூகை  செமத்துவத்துக்கைி தனியாகத்தை முன்னெ  செர்விரிபால சிறிசத செ இகளஞ்ஞர் மற்றும் மி தனியாணவர்
(ஐ.கவ.எஸ்.எஸ்.இ.) இ தனியக்கைத்தின் அகழப்பி தனியாளர் கைபில த்தை முன்னபர்கத்தை முன்னெி தனியாண்ிரிபால சிறிசடி தனியா
ஆற்றி தனிய உகர,  அங்கு ிரிபால சிறிசபசி தனிய மி தனியாணவர்கைகளயும் சிந்திக்கும்
தட்டிகத்தை முன்னெகரயும் ஈர்த்தது.

“த்தை முன்னதி தனியாழிலி தனியாள வர்க்கைத்தின் அரசி தனியல் சு தனியி தனியாதீகத்தை முன்னெத்துக்கு எதிரி தனியாகத்தை முன்னெ
இத்தககை தனிய கூட்டணிகைகள உருவி தனியாக்கும் அகமப்புகைிரிபால சிறிசள கைல்வி
தனி தனியி தனியார்ம தனியமி தனியாக்கைம் உட்பட முதலி தனியாளித்து அர செி தனியாங்கைத்தின்  செகைல
தி தனியாக்குதல்கைளுக்கும் த்தை முன்னபி தனியாறுப்புச த்தை முன்ன செி தனியால்ல ிரிபால சிறிசவண்டும்.  கைடந்த
கைி தனியாலங்கைளில் உருவி தனியாக்கைப்பட்ட இத்தககைக தனிய கூட்டணிகைள், தற்ிரிபால சிறிசபி தனியாகத தனிய
அர செி தனியாங்கைத்கத ஆட்சிக்கு த்தை முன்னகைி தனியாண்டுவர ிரிபால சிறிசவகல த்தை முன்ன செய்தகத்தை முன்னெ.  இந்த
அகமப்புகைள் தம்கம “இடது” எகத்தை முன்னெ அகழத்துக்த்தை முன்னகைி தனியாண்டி தனியாலும் இகவ
ிரிபால சிறிசபி தனியால-இடது அகமப்புகைளி தனியாகும்.  இத்தககை தனிய அகமப்புகைள்
மி தனியார்க்சி செத்துக்கும் ிரிபால சிறிச செி தனியா செல செத்துக்கும் எதிரி தனியாகத்தை முன்னெ,  முதலி தனியாளித்துவத்கத
ஆதரிக்கும் அகமப்புகைளி தனியாகும்.  இதகத்தை முன்னெி தனியாிரிபால சிறிசலிரிபால சிறிச தனிய இகவ முதலி தனியாளித்துவ
கைட்சிகைள் மற்றும் அகமப்புகைளுடன் இவ்வி தனியாஅறிக்கை ஒன்றைி தனியாகத்தை முன்னெ கூட்டணிகைகள
அகமத்துக்த்தை முன்னகைி தனியாள்கின்அறிக்கை ஒன்றைகத்தை முன்னெ” எகத்தை முன்னெ த்தை முன்னபர்கத்தை முன்னெி தனியாண்ிரிபால சிறிசடி தனியா கூறிகத்தை முன்னெி தனியார். 

த்தை முன்னநருக்கைடியில் மூழகியுள்ள முதலி தனியாளித்துவ அகமப்பு முகஅறிக்கை ஒன்றைக தனிய
தூக்கிவீசி,  ிரிபால சிறிச செி தனியா செல செத்கத கைட்டித்தை முன்ன தனியழுப்புவதன் ிரிபால சிறிசபரில்,
த்தை முன்னதி தனியாழிலி தனியாளர்கைகளயும் இகளஞ்ஞர்கைகளயும் அரசி தனியல் ரீதியில்
சு தனியி தனியாதீகத்தை முன்னெப்படுத்துவதற்கைி தனியாகை ிரிபால சிறிச செி தனியா. செ.கை.  மற்றும் உலகை ிரிபால சிறிச செி தனியா செல செ வகலத்
தளமும் த்தை முன்னவளியிடும் முன்ிரிபால சிறிசகத்தை முன்னெி தனியாக்குகைகளயும் ிரிபால சிறிசபி தனியால-இடதுகைளுக்கு
எதிரி தனியாகத்தை முன்னெ அதன் ிரிபால சிறிசபி தனியாரி தனியாட்டங்கைகளயும் கைற்றுக்த்தை முன்னகைி தனியாள்ளுமி தனியாறு
த்தை முன்னபர்கத்தை முன்னெி தனியாண்ிரிபால சிறிசடி தனியா மி தனியாணவர்கைளிடம் ிரிபால சிறிசகைட்டுக்த்தை முன்னகைி தனியாண்டி தனியார். 

கூட்ட மண்டபத்துக்கு த்தை முன்னவளியில் ிரிபால சிறிச செி தனியா. செ.கை. மற்றும் ஐ.கவ.எஸ்.எஸ்.இ.
அங்கைத்தவர்கைள்,  மி தனியார்க்சி செ இலக்கி தனியங்கைகளயும் உலகை ிரிபால சிறிச செி தனியா செல செ
வகலத் தளத்தின் கைட்டுகரகைகளயும் விநிிரிபால சிறிச தனியி தனியாகித்து மி தனியாணவர்கைளுடன்
கைலந்துகர தனியி தனியாடகல வளர்த்தகத்தை முன்னெர்.  முதலி தனியாளித்துவ கைட்சிகைள் மற்றும்
அவற்றுக்கு  செி தனியார்பி தனியாகத்தை முன்னெ அகமப்புகைளுடன் கூட்டுச ிரிபால சிறிச செர்ந்து கைல்வி
உரிகமக தனிய பி தனியாதுகைி தனியாக்கை முடி தனியி தனியாது என்றும்,  அத்தககை தனிய ிரிபால சிறிசவகலத்
திட்டங்கைள் மூலம் மி தனியாணவர்கைளின் அரசி தனியல் நகத்தை முன்னெவு சீரழிக்கைப்படும்
விதத்கதயும் த்தை முன்னதளிவுபடுத்தி தனிய அவர்கைள்,  புரட்சி கைட்சி ஒன்றின் பணி
என்கத்தை முன்னெவி தனியாகை இருக்கை ிரிபால சிறிசவண்டும் என்பது பற்றி மி தனியாணவர்கைளின்
கைவகத்தை முன்னெத்கத திருப்புவதில் த்தை முன்னவற்றி கைண்டகத்தை முன்னெர்.

கைலந்துகர தனியி தனியாடலல் பங்குபற்றி தனிய அ.ப.மி தனியா.ஒ. த்தை முன்ன செ தனியற்பி தனியாட்டி தனியாளர் ஒருவர்,
அர செி தனியாங்கைத்துக்கு எதிரி தனியாகை அதிகைமி தனியாகத்தை முன்னெ எதிர்ப்கப
குவித்துக்த்தை முன்னகைி தனியாள்வதற்கைி தனியாகை இத்தககை தனிய அகமப்புகைள் அககத்தை முன்னெத்கதயும்
ஒன்றிகணத்துக்த்தை முன்னகைி தனியாள்கின்அறிக்கை ஒன்றைது என்றும்,  அ.ப.மி தனியா.ஒன்றி தனியம்
ிரிபால சிறிச செி தனியா செல செத்துக்கைி தனியாகை ிரிபால சிறிசபி தனியாரி தனியாடுகின்அறிக்கை ஒன்றை அகமப்பு அல்ல என்றும்
உறுதி தனியி தனியாகைக் கூறிகத்தை முன்னெி தனியார்.

கைருத்தரங்கிலும் அதற்கு த்தை முன்னவளியிலும்,  அ.ப.மி தனியா.ஒன்றி தனியமும் அதற்கு
ஒத்துகழக்கும் முன்னிகல ிரிபால சிறிச செி தனியா செல செக் கைட்சி உட்பட ஏககத்தை முன்னெ தனிய ிரிபால சிறிசபி தனியால
இடது கைட்சிகைளும், கைல்வி தனியி தனியாகத்தை முன்னெது முதலி தனியாளித்துவத்துக்குள் எப்ிரிபால சிறிசபி தனியாதுிரிபால சிறிசம
ஒரு நலன்புரி ிரிபால சிறிச செகவ தனியி தனியாகை இருக்கை ிரிபால சிறிசவண்டி தனியது என்றும் இருக்கை
முடியும் என்றும் வலயுறுத்துகின்அறிக்கை ஒன்றைகத்தை முன்னெர். 

த்தை முன்னபர்கத்தை முன்னெி தனியாண்ிரிபால சிறிசடி தனியா தகத்தை முன்னெக்கு கிகடத்த குறுகி தனிய கைி தனியாலத்துக்குள்
சுருக்கைமி தனியாகைிரிபால சிறிசவனும் இத்தககை தனிய கைபடத்தகத்தை முன்னெத்கத கைண்டகத்தை முன்னெம் த்தை முன்ன செய்வதற்கு
மு தனியற்சி த்தை முன்ன செய்தி தனியார்.  முதலி தனியாளித்துவ அகமப்பு முகஅறிக்கை ஒன்றைக்குள் கைல்வி,
சுகைி தனியாதி தனியாரம் ஆகி தனிய வ செதிகைள்,  த்தை முன்னதி தனியாழிலி தனியாள வர்க்கைத்தின் உகழப்புச
 செக்திக தனிய சுரண்டிக்த்தை முன்னகைி தனியாண்டு, முலதகத்தை முன்னெத்கத த்தை முன்னபருக்கும் நடவடிக்ககைக தனிய
த்தை முன்னதி தனியாடர்சசி தனியி தனியாகை முன்த்தை முன்னகத்தை முன்னெடுத்துச த்தை முன்ன செல்வதற்கு அவசி தனியமி தனியாகத்தை முன்னெ உகழப்புச
 செக்திக தனிய மீள் உற்பத்தி த்தை முன்ன செய்யும் நடவடிக்ககைகைளின் ஒரு பி தனியாகைமி தனியாகைிரிபால சிறிசவ
ிரிபால சிறிச செகவகைளி தனியாகை நடத்தப்படுகின்அறிக்கை ஒன்றைகத்தை முன்னெ.  அர செ நிறுவகத்தை முன்னெங்கைளில் ிரிபால சிறிசபி தனியாலிரிபால சிறிசவ,
தனி தனியி தனியார் வர்த்தகைங்கைளிலும் நிர்வி தனியாகை நடவடிக்ககைகைளுக்கும் ஏககத்தை முன்னெ தனிய
உற்பத்திகைள் மற்றும் ிரிபால சிறிச செகவகைளுக்கும் அவசி தனியமி தனியாகத்தை முன்னெ மட்டத்துக்கு
உகழப்பி தனியாளிகைகள பயிற்றுவித்தல் என்பிரிபால சிறிசத முதலி தனியாளித்துவ கைல்விச
ிரிபால சிறிச செகவயின் அடித்தளமி தனியாகை இருக்கும் அிரிபால சிறிசதிரிபால சிறிசவகள, அந்த உகழப்கப
மீள் உற்பத்தி த்தை முன்ன செய்வதற்கைி தனியாகை,  அவசி தனியமி தனியாகத்தை முன்னெ மட்டத்துக்கு
த்தை முன்னதி தனியாழிலி தனியாளர்கைகள ஆிரிபால சிறிசரி தனியாக்கி தனியமி தனியாகை கவத்துக்த்தை முன்னகைி தனியாள்வதும்
முதலி தனியாளித்துவ சுகைி தனியாதி தனியார ிரிபால சிறிச செகவயின் அடித்தளமி தனியாகும். 

2008 ல் த்தை முன்னதி தனியாடங்கி வீழசசிக தனிய ிரிபால சிறிசநி தனியாக்கி ப தனியணித்துக்த்தை முன்னகைி தனியாண்டிருக்கும்
உலகைப் த்தை முன்னபி தனியாருளி தனியாதி தனியார த்தை முன்னநருக்கைடியின் கைி தனியாரணமி தனியாகை,
முதலி தனியாளித்துவத்தி தனியால் இதற்கு ிரிபால சிறிசமலும் இத்தககை தனிய மட்டுப்படுத்தப்பட்ட
ிரிபால சிறிச செகவகைகளக் கூட பரி தனியாமரிக் இ தனியலி தனியாத நிகலக்கு வந்துள்ளது.  கைல்வி
உட்பட ிரிபால சிறிச செகவகைகள நி தனியா செம் த்தை முன்ன செய்து ஒவ்த்தை முன்னவி தனியாரு நி தனியாட்டுக்குள்ளும்
முன்த்தை முன்னகத்தை முன்னெடுக்கைப்படும் த்தை முன்னதி தனியாடர்சசி தனியி தனியாகத்தை முன்னெ தி தனியாக்குதல்கைளின் ிரிபால சிறிசதி தனியாற்றுவி தனியாய்
இதுிரிபால சிறிசவ ஆகும்.

இலங்ககையிலும் உலகை அளவிலும் முதலி தனியாளித்துவத்கத ிரிபால சிறிசவிரிபால சிறிசஅறிக்கை ஒன்றைி தனியாடு
தூக்கிவீ செி தனியாமல்,  த்தை முன்னதி தனியாழிலி தனியாள வர்க்கைத்துக்கு கைல்வி உட்பட  செமூகை
உரிகமகைகளயும் ஜகத்தை முன்னெநி தனியா தனியகை உரிகமகைகளயும் உறுதிப்படுத்த
முடி தனியி தனியாது.  முதலி தனியாளித்துவ அகமப்பு முகஅறிக்கை ஒன்றையின் பி தனியாதுகைி தனியாவலர்கைளி தனியாகத்தை முன்னெ
அ.ப.மி தனியா.ஒ. மற்றும் ிரிபால சிறிசபி தனியால இடது கைட்சிகைள், இந்த விஞ்ஞ்ஞி தனியாகத்தை முன்னெபூர்வமி தனியாகத்தை முன்னெ
மி தனியார்க்சி செ முன்ிரிபால சிறிசநி தனியாக்ககை எதிர்க்கின்அறிக்கை ஒன்றைகத்தை முன்னெ. 

வளர்சசி தனியகடந்து வரும் உலகைப் த்தை முன்னபி தனியாருளி தனியாதி தனியார வீழசசி நிகலகமகைளின்
கீழ,  நி தனியாட்டுக்குள் த்தை முன்னவளிநி தனியாட்டு முதலீடு குகஅறிக்கை ஒன்றைந்துள்ளதுடன் ஏற்றுமதி
வருமி தனியாகத்தை முன்னெமும் வீழசசி தனியகடந்து,  நி தனியாட்டின் த்தை முன்னபி தனியாருளி தனியாதி தனியார த்தை முன்னநருக்கைடி
உக்கிரமகடந்துள்ள நிகலகமயின் கீழ,  செர்விரிபால சிறிசத செ நி தனியாண் தனிய நிதி தனியத்தின்
த்தை முன்னகைி தனியாடூரமி தனியாகத்தை முன்னெ சிக்கைகத்தை முன்னெ த்தை முன்னகைி தனியாள்ககைகைகள நகடமுகஅறிக்கை ஒன்றைப்படுத்துவதும்,
த்தை முன்னதி தனியாழிலி தனியாள வர்க்கைத்திகத்தை முன்னெதும் இகளஞ்ஞர்கைளதும் ிரிபால சிறிசபி தனியாரி தனியாட்டங்கைகள
நசுக்குவதற்கு த்தை முன்னபி தனியாலஸ் இரி தனியாணுவ அர செ திட்டத்கத
நகடமுகஅறிக்கை ஒன்றைப்படுத்துவதும் அர செி தனியாங்கைத்தின் ஒிரிபால சிறிசர த்தை முன்னகைி தனியாள்ககை தனியி தனியாகை
ஆகியுள்ளது.  கைடந்த நி தனியாட்கைளில் ஹம்பந்த்தை முன்னதி தனியாட்ட துகஅறிக்கை ஒன்றைமுகைத்
த்தை முன்னதி தனியாழிலி தனியாளர்கைளுக்கு எதிரி தனியாகைத் த்தை முன்னதி தனியாடுக்கைப்பட்ட தி தனியாக்குதலல் இந்த
விட தனியிரிபால சிறிசம உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

பி தனியாட செி தனியாகல மற்றும் பல்கைகலக்கைழகை கைல்விக்கைி தனியாகை வளர்சசி தனியகடந்து
வரும் ிரிபால சிறிசதகவக்கும்,  அர செி தனியாங்கைத்தின் கைல்விக்கைி தனியாகத்தை முன்னெ ஒதுக்கீட்டுக்கும்
இகடயில் மிகைப்த்தை முன்னபரும் ஏற்அறிக்கை ஒன்றைத்தி தனியாழவு இருக்கின்அறிக்கை ஒன்றைது.  இந்த ஆண்டு
வரவு த்தை முன்ன செலவுத் திட்டத்தின் மூலம்,  அர செி தனியாங்கைம் கைல்விச த்தை முன்ன செலகவ
நூற்றுக்கு 30  செதவீதத்திகத்தை முன்னெி தனியால் த்தை முன்னவட்டி தனியது. இந்த நிகலகமகைளின் கீழ,
நி தனியாட்டில் நிலவும் கவத்தி தனியர்கைளின் பற்அறிக்கை ஒன்றைி தனியாக்குகஅறிக்கை ஒன்றைக தனிய பற்றிக்த்தை முன்னகைி தனியாண்டு,
அர செி தனியாங்கைமி தனியாகத்தை முன்னெது கைல்வி, சுகைி தனியாதி தனியாரம் ஆகி தனிய இரு துகஅறிக்கை ஒன்றைகைளிலும் த்தை முன்னபரும்
த்தை முன்ன செலவு த்தை முன்னவட்டுக்ிரிபால சிறிசகை அடித்தை முன்ன தனியடுத்து கவத்திருக்கின்அறிக்கை ஒன்றைது.


