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தமிழ் ததசிய கூட்டமைப்ூட்டமைப்ப
இலங்மைப்ங்கையில் சிக்ங்கைனத்திட்ட,
முதலீட்டீட்டாளர் சார்ீட்டார்ப கொள்கைங்கைீட்டாள்மைப்ங்கைங்கைமைப்ள
ஆதரிக்கிறது
By K. Nesan, 11 January 2016

இந்த

ஆண்டு ஆரம்பிக்கையில்பிக்கையில, இலங்கையில்பிக்கையின் தமிழ
ததசியவயவாத அகையிலஅமைப்பு்பிக்கைள் சிக்்பிக்கைனத் திட்டத்திற்கும், இலங்கையில்பிக்கை
ததயவாழிலயவாளர்்பிக்கைகையிலள சர்வததச மூலதனத்திற்்பிக்கையவான அமைலிவு கூலி
ததயவாழிலயவாளர்்பிக்கைளயவா்பிக்கைள்
ஆக்குவதற்குஅமையவான
அவர்்பிக்கைளத
ஆதரவிகையிலன தீவிரப்படுத்தி உள்ளன.

விடுவிக்கும்
த்பிக்கையவாரிக்கையில்பிக்கையிகையிலன
கையிலவக்குஅமையவாறு
ஆதலயவாசகையிலன
வழங்கினர். சம்பந்தன் "நீண்ட பயணதஅமையவான்கையிலற பயணித்தக்
த்பிக்கையவாண்டருக்கும் இவ்தவகையிலளயில அவசரப்பட்டு அரசுடனயவான
ததயவாடர்பு்பிக்கைகையிலள தண்டத்த விட முடயயவாத" “எனக் கூறி, அவர்்பிக்கைளத
விசனங்்பிக்கைகையிலள நிரயவா்பிக்கைரித்தயவார்.

தமிழ ததசிய கூட்டகையிலஅமைப்பின் ஒரு முன்னணி பயவாரயவாளுஅமைன்ற
பிரதிநிதி அமையவாகையிலவ தசனயவாதிரயவாஜா ஊடயவா ஊட்பிக்கைங்்பிக்கைளுக்கு, “வடக்கு,
கிழக்கில
நாம் யவாம்
பல¬தவறு
அபி¬வி¬ருத்¬தி¬்பிக்கைகையிலள,
தபயவாருளயவா¬தயவார
வல¬யங்-்பிக்கைகையிலள
எதிர்¬பயவார்த்தக்
த்பிக்கையவாண்¬ட¬ருக்¬கின்தறயவாம். அதற்¬்பிக்கையவான ்பிக்கையவாலம் தற்தபயவாத
எட்¬ட¬யுள்¬ளத” என்று ததரிவித்தயவார். இலங்கையில்பிக்கை அரசயவாங்்பிக்கைம்
யயவாழபயவாணத்தில உள்ள பலயவாலி விஅமையவானத்தளத்கையிலத ஒரு
சர்வததச விஅமையவான நிகையிலலயஅமையவா்பிக்கை தஅமைம்படுத்தவும் ஒப்புக்
த்பிக்கையவாண்டுள்ளத. சர்வததச நாம் யவாணய நிதியத்தின் (IMF)
த்பிக்கையவாரிக்கையில்பிக்கை்பிக்கைகையிலள பூர்த்தி தசய்வதற்கு முகையிலறப்படுத்தப்பட்ட
அரசயவாங்்பிக்கை வரவு-தசலவுத் திட்டத்கையிலத கூட்டகையிலஅமைப்பு ஆதரித்த
ஒரு சில வயவாரங்்பிக்கைளின் பின்னர் தசனயவாதிரயவாஜா ஊடயவாவின் இந்த
அறிக்கையில்பிக்கை தவளியயவாகியத.

வரவு-தசலவு திட்டத்தின் இதயஅமையவா்பிக்கை இருப்பத, ததசிய அமைற்றும்
சர்வததச முதலீட்டயவாளர்்பிக்கைளுக்்பிக்கையவான சலுகையில்பிக்கை்பிக்கைளயவாகும். ஏற்றுஅமைதி்பிக்கைகையிலள
தபயவாருளயவாதயவாரத்தின் "முதத்பிக்கைலும்பயவா்பிக்கை" குறிப்பிட்டு, அந்த வரவுதசலவுத் திட்டம் "தவளிநாம் யவாட்டு தநாம் ரட முதலீட்கையிலட" ஈர்க்்பிக்கை கூடுதல
தயவாரயவாளஅமையஅமையவாக்்பிக்கைலுக்கு
வயவாக்குறுதி
வழங்குகின்றத.
“ஒவ்தவயவாருவரும் பங்்பிக்கைளிப்பு தசய்யும்" வகையில்பிக்கையில வரி தச்பிக்கைரிப்பு
அதி்பிக்கைரிக்்பிக்கைப்பட உள்ளத. இந்த ச்பிக்கைல புள்ளி்பிக்கைளும் உகையிலழக்கும்
அமைக்்பிக்கைள் மீதயவான தயவாக்குதல்பிக்கைகையிலள தீவிரப்படுத்தவகையிலதக் குறிக்கின்றன.

தசனயவாதிரயவாஜா ஊடயவா தமிழ ததசிய கூட்டகையிலஅமைப்பின் பிரதயவான கூட்டணி
்பிக்கைட்சியயவான தமிழரசுக் ்பிக்கைட்சிக்கு தகையிலலகையிலஅமை தயவாங்குகிறயவார்.
பயவாரம்பரியஅமையவா்பிக்கை
தமிழரசுக்
்பிக்கைட்சி,
அத
1949
இல
உருவயவாக்்பிக்கைப்பட்டதிலிருந்த,
த்பிக்கையவாழும்பில
அடுத்தடுத்த
உருவயவாக்்பிக்கைப்பட்ட
அரசயவாங்்பிக்கைங்்பிக்கைளத
தபயவாருளயவாதயவார
முன்தஅமையவாழிவு்பிக்கைள் மீத எந்த நிகையிலலப்பயவாடும் எடுக்்பிக்கை அமைறுத்த,
“முதலில அரசியல உரிகையிலஅமை்பிக்கைள்" என்ற ஒரு த்பிக்கையவாள்கையில்பிக்கைகையிலய
பிரதிநிதித்தவப்படுத்தியத. தசனயவாதிரயவாஜா ஊடயவாவின் அறிக்கையில்பிக்கையுடன்,
ததயவாழிலயவாள
வர்க்்பிக்கைம்
அமைற்றும்
ஒடுக்்பிக்கைப்பட்ட
அமைக்்பிக்கைகையிலள
மூர்க்்பிக்கைஅமையவா்பிக்கை சுரண்டுவதில தமிழ முதலயவாளித்தவ வர்க்்பிக்கைம் அதன்
்பிக்கைருத்ததவறுபயவாடு்பிக்கைகையிலள ஒதக்கிகையிலவத்த சிங்்பிக்கைள முதலயவாளித்தவ
வர்க்்பிக்கைத்தடன்
கையில்பிக்கைத்பிக்கையவார்க்கும்
தநாம் யவாக்்பிக்கைத்திகையிலன
சமிக்கையில்
தசய்கிறத.
இலங்கையில்பிக்கையின்
பயவாரயவாளுஅமைன்ற
அரசியல
வரலயவாற்றில
முதலமுகையிலறயயவா்பிக்கை ஒரு வரவு-தசலவுத் திட்டத்திற்கு ஆதரவயவா்பிக்கை
வயவாக்்பிக்கைளித்த ஒரு எதிர்க்்பிக்கைட்சி தகையிலலவர் தமிழ ததசிய
கூட்டகையிலஅமைப்பின் முன்னணி தகையிலலவரயவான சம்பந்தன் ஆவயவார்.
அரசயவாங்்பிக்கைத்திற்்பிக்கையவான
தமிழ
ததசிய
கூட்டகையிலஅமைப்பின்
நிபந்தகையிலனயற்ற ஆதரவுக்கு எதிரயவா்பிக்கை, தமிழ அமைக்்பிக்கைளிகையிலடதய
அதி்பிக்கைரித்தவரும் எதிர்ப்பின் முன்னயவால, பல பயவாரயவாளுஅமைன்ற
அங்்பிக்கைத்தவர்்பிக்கைள் வரவு-தசலவு திட்டத்திற்கு அவர்்பிக்கைள் ்பிக்கையவாட்டும்
ஆதரவுக்கு பிரதி
உப்பிக்கையவாரஅமையவா்பிக்கை
அரசியல கையில்பிக்கைதி்பிக்கைகையிலள

தமிழ ததசிய கூட்டகையிலஅமைப்பின் ஒரு முன்னணி பயவாரயவாளுஅமைன்ற பிரதிநிதி
சுஅமைந்திரன்,
அந்த
வரவு-தசலவு
திட்ட
முன்தஅமையவாழிவு்பிக்கைகையிலள
பயவாரயவாட்டனயவார்.
அவர்
ததரிவித்தயவார்,
“வட-கிழக்கு
அபிவிருத்தி்பிக்கைளுக்கு நாம் யவாம் இகையிலதவிட தபரியளவிலயவான வரவு-தசலவு
திட்டத்கையிலத விரும்பினயவாலும், 2016 இல வட கிழக்கின் தபயவார்
அழிவு்பிக்கைளில இருந்த மீட்டு எடுக்கும் ஒரு நாம் ன்த்பிக்கையவாகையிலடயயவாளர்
அமையவாநாம் யவாடு குறித்த வயவாக்குறுதியுடன், இத த்பிக்கையவாண்டு வரப்படுவதயவால
இகையிலத நாம் யவாங்்பிக்கைள் பயவாரயவாட்டுகின்தறயவாம்” என்றயவார்.
தமிழ அமையவா்பிக்கையவாணங்்பிக்கைளில 20,000 வீடு்பிக்கைள் ்பிக்கைட்டத்தருவத அமைற்றும் ஒரு
தசம்அமைண்
ததயவாழிற்சயவாகையிலல
அகையிலஅமைப்பத
ஆகியவற்றுடன்,
இப்தபயவாதிருக்கும் கையிலவத்தியசயவாகையிலல்பிக்கைள் அமைற்றும் பல்பிக்கைகையிலலக்்பிக்கைழங்்பிக்கைகையிலள
சிறிதளவில தஅமைம்படுத்தவகையிலத வரவு-தசலவு திட்ட முன்தஅமையவாழிவு்பிக்கைள்
உள்ளடக்கி
இருந்தன.
முந்கையிலதய
அரசயவாங்்பிக்கைத்தின்
கீழும்
இதததபயவான்ற சில திட்டங்்பிக்கைள் நிகையிலறதவற்றப்பட்டன என்றயவாலும்,
அதிலிருந்த ்பிக்கைணிசஅமையவான நாம் லன்்பிக்கைள் எதவும் சயவாதயவாரண அமைக்்பிக்கைளுக்கு
தசன்று தசரவிலகையிலல.
எலலயவாவற்றிற்கும் தஅமைலயவா்பிக்கை, இந்த திட்டங்்பிக்கைள் இலங்கையில்பிக்கையில
தபயவாரினயவால நாம் யவாசஅமையவாக்்பிக்கைப்பட்ட
பிரததசங்்பிக்கைகையிலள மீளக்்பிக்கைட்டகையிலஅமைக்்பிக்கை
அறதவ தபயவாதஅமையவானதலல, அங்த்பிக்கை தபருந்திரளயவான அமைக்்பிக்கைள்
இன்னமும்
வறுகையிலஅமையின்
பிடயில
தயவான்
வயவாழகிறயவார்்பிக்கைள் .
குகையிலறந்தபட்சம் 65,000 வீடு்பிக்கைளயவாவத மீள்்பிக்கைட்டகையிலஅமைப்பு தசய்ய
தவண்டயுள்ளத அத்தடன் இலங்கையில்பிக்கையின் தவறு எந்த பகுதிகையிலய
விடவும் இங்த்பிக்கை தவகையிலலவயவாய்ப்பின்கையிலஅமை, வறுகையிலஅமை விகிதங்்பிக்கைள்
அதி்பிக்கைஅமையவாகும்.
“நாம் ன்த்பிக்கையவாகையிலடயயவாளர் அமையவாநாம் யவாடு" வட இலங்கையில்பிக்கைகையிலய அமைறு்பிக்கைட்டுஅமையவானம்
தசய்த, உள்நாம் யவாட்டு தபயவாரின் அழிவு்பிக்கைளிலிருந்த மீண்டுவர
வழிவகுக்கும் என்று சுஅமைந்திரன் தசயவாலவத இன்தனயவாரு தபயவாய்.

அவர் தமிழ ததசிய கூட்டகையிலஅமைப்பின். ஏ்பிக்கையவாதிபத்திய சயவார்பு
அரசியலுக்கு மூடுதிகையிலர வழங்குகிறயவார். அரசயவாங்்பிக்கைத்தினத
தபயவாருளயவாதயவார தவகையிலலத்திட்டத்திற்கு ஆதரவு வழங்்பிக்கை தமிழ
ததசிய கூட்டகையிலஅமைப்கையிலப உந்தவத தமிழ முதலயவாளித்தவ
வர்க்்பிக்கைம் அமைற்றும் ஒரு சிறிய அமைத்தியதர வர்க்்பிக்கை அடுக்கின்
சுயநாம் ல நாம் லன்்பிக்கைள் அமைட்டும் தயவான்.
இந்த அமையவாநாம் யவாடு தபப்ரவரி 2002 இல ததயவாடங்கிய தநாம் யவார்தவயின்
அமைத்தியத்திலயவான
சஅமையவாதயவான
தபச்சுவயவார்த்கையிலத்பிக்கைளுடன்
இகையிலணந்திருக்கின்றத. தசப்டம்பர் 11 தயவாக்குதல்பிக்கைளுக்கு சற்று
பின்னர், அப்தபயவாகையிலதய பிரதஅமை அமைந்திரி ரணில விக்கிரஅமைசிங்்பிக்கை
தமிழீழ
விடுதகையிலலப்
புலி்பிக்கைகையிலள
ஒரு
தபயவார்நிறுத்த
உடன்படக்கையில்பிக்கையில
கையில்பிக்கைதயழுத்திட
நிர்பந்திக்்பிக்கை
"பயங்்பிக்கைரவயவாதத்திற்கு எதிரயவான தபயவாகையிலர" கையில்பிக்கையில எடுத்திருந்தயவார்.
தமிழீழ விடுதகையிலலப் புலி்பிக்கைள் அத ததயவாடர்ந்தம் இலங்கையில்பிக்கையில
தகையிலட விதிக்்பிக்கைப்பட்டருக்்பிக்கைலயவாம் என்பகையிலத ஏற்றுக்த்பிக்கையவாள்வத
உட்பட்ட பலவற்கையிலற விட்டுக்த்பிக்கையவாடுத்தத.
தமிழீழ விடுதகையிலலப் புலி்பிக்கைளின் பங்த்பிக்கைற்புடன் முதல அமையவாநாம் யவாடு
டசம்பர் 2002 இல ஓஸ்தலயவாவில நாம் டந்தத. ஏப்ரல 2003 இல
வயவாஷிங்டனில நாம் டந்த இரண்டயவாவத கூட்டத்திற்கு புலி்பிக்கைள்
அதஅமைரிக்்பிக்கையவாவில
தகையிலட
விதிக்்பிக்கைப்பட்டருந்தததயவால
அகையிலழக்்பிக்கைப்படவிலகையிலல.
ஒரு
"சஅமை
பங்்பிக்கையவாளியயவா்பிக்கை"
அமைதிக்்பிக்கைப்படவிலகையிலல என்று கூறி புலி்பிக்கைள் தடயவாக்கிதயயவாவில
நாம் டந்த அடுத்த அமையவாநாம் யவாட்டல இருந்த பின்வயவாங்கியத. இந்த
தடயவாக்கிதயயவா அமையவாநாம் யவாடு, அமைறு்பிக்கைட்டகையிலஅமைப்பிற்்பிக்கையவா்பிக்கை 4.5 பிலலியன்
அதஅமைரிக்்பிக்கை டயவாலருக்கு உறுதியளித்தயவாலும், அதன் அடப்பகையிலட
தநாம் யவாக்்பிக்கைம் புலி்பிக்கைகையிலள பலவீனப்படுத்தவதம் இலங்கையில்பிக்கையில
ஏ்பிக்கையவாதிபத்திய தஅமைலயவாதிக்்பிக்கைத்கையிலத பலப்படுத்தவதஅமையவா்பிக்கை இருந்தத.
நிதி திரட்டுவதற்கு அரசயவாங்்பிக்கைம் த்பிக்கையவாடுத்த வயவாக்குறுதி்பிக்கைள்
குறித்த இலங்கையில்பிக்கையின் Daily News பத்திரிகையில்பிக்கை த்பிக்கைள்வி
எழுப்பியத: “யதயவார்த்தத்தில இன்கையிலறக்கு ததசிய நிகையிலலகையிலஅமையும்
புவிசயவார் அரசியல நாம் லன்்பிக்கைளும் பயவாரியளவில தவறுபட்டுள்ளத,
இந்த நாம் ன்த்பிக்கையவாகையிலடயயவாளர் அமையவாநாம் யவாடு ஒரு யதயவார்த்தம் ஆவதற்்பிக்கையவான
வயவாய்ப்பு்பிக்கைள்
மி்பிக்கைவும்
குகையிலறவயவா்பிக்கை
இருக்கின்றத,
அத
நாம் டந்தயவாலும் கூட, அமைறு்பிக்கைட்டகையிலஅமைப்புக்கு ததகையிலவயயவான ஒரு சிறிய
நிதியுதவி
தவண்டுஅமையவானயவால
நாம் ன்த்பிக்கையவாகையிலடயயவாளர்்பிக்கைளிடமிருந்த
கிகையிலடக்்பிக்கைலயவாம்.”
இப்பட ஒரு அமையவாநாம் யவாட்டல இருந்த கிகையிலடக்கும் நிதியுதவிக்்பிக்கையவான
வயவாக்குறுதி்பிக்கைகையிலள,
புலி்பிக்கைளின் 2009 ததயவாலவிக்குப் பின்னர்
உருவயவாகியுள்ள அரசியல நிகையிலலகையிலஅமை்பிக்கைள் அமைற்றும் அதஅமைரிக்்பிக்கை
ஏ்பிக்கையவாதிபத்தியத்தின்
புவிசயவார்
அரசியல
மூதலயவாபயவாயத்கையிலத
முழுகையிலஅமையயவா்பிக்கை சயவார்ந்திருக்கும் ஓர் அரசயவாங்்பிக்கைத்கையிலத நிறுவுதற்்பிக்கையவா்பிக்கை
்பிக்கைடந்த ஆண்டு நாம் டந்த அதஅமைரிக்்பிக்கையவா-வடவகையிலஅமைத்த ஆட்சி அமையவாற்ற
உள்ளடக்்பிக்கைத்தில இருந்த அமைட்டுந்தயவான் அமைதிப்பிட முடயும். தமிழ
ததசிய கூட்டகையிலஅமைப்பு உட்பட ச்பிக்கைல பிரதயவான பயவாரயவாளுஅமைன்ற
்பிக்கைட்சி்பிக்கைளும் தீவிரஅமையவா்பிக்கை வலத பக்்பிக்கைத்கையிலத தநாம் யவாக்கி நாம் ்பிக்கைர்ந்த
தசலகின்ற
அப்பட்டஅமையவான
நிதி
மூலதனத்தின்
பிற்தபயவாக்குத்தனஅமையவான தசவ்பிக்கைர்்பிக்கைளயவா்பிக்கை உருதவடுக்கின்றன.
இப்படயயவான ஒரு அமையவாநாம் யவாடு நாம் டந்தயவாலும், அதில கிகையிலடக்கும்
எந்ததவயவாரு
ததயவாகையில்பிக்கையும்
ஒடுக்்பிக்கைப்பட்ட
ஏகையிலழ்பிக்கைளத
அத்தியயவாவசிய
ததகையிலவ்பிக்கைளுக்்பிக்கையவா்பிக்கை
பயன்படுத்தப்பட

தபயவாவதிலகையிலல. உதவி்பிக்கைளின் தபரும் பகுதி சயவாகையிலல்பிக்கைள், விஅமையவான
நிகையிலலயங்்பிக்கைள்,
தகையிலறமு்பிக்கைங்்பிக்கைள்
தபயவான்ற
உள்்பிக்கைட்டகையிலஅமைப்பு
தஅமைம்பயவாடு்பிக்கைளின் மூலம் அமைலிவு கூலிக்கு உகையிலழப்கையிலப சுரண்டும்
சர்வததச முதலீட்டயவாளர்்பிக்கைளுக்த்பிக்கை தசகையிலவயயவாற்றும்.
ஒரு
சிறியளவிலயவான
நிதியுதவி
கிகையிலடத்தயவாலும்
கூட,
நாம் ன்த்பிக்கையவாகையிலடயளிப்பு
நாம் யவாடு்பிக்கைள்
த்பிக்கைட்கும்
"நாம் வதயவாரயவாளவயவாத
தபயவாருளயவாதயவார சீர்திருத்தங்்பிக்கைள்", தபருந்திரளயவான அமைக்்பிக்கைளின் வயவாழகையிலவ
இன்னும் தஅமையவாசஅமையவாக்்பிக்கை அமைட்டுதஅமை தசய்யும். “நாம் ன்த்பிக்கையவாகையிலடயளிப்பு
நாம் யவாடு்பிக்கைளத த்பிக்கையவாள்கையில்பிக்கை்பிக்கைளும் அமைற்றும் அரசு த்பிக்கையவாள்கையில்பிக்கை்பிக்கைளும்
அரசுதகையிலறசயவாரயவா அகையிலஅமைப்பு்பிக்கைள் தகையிலலகையிலஅமையிலயவான திட்டங்்பிக்கைள் அமைற்றும்
ஏகையிலனய திட்டங்்பிக்கைள் மூலஅமையவா்பிக்கை சிறு ்பிக்கைடனுதவி உட்பட்ட சுய
தவகையிலலவயவாய்ப்பு
திட்டங்்பிக்கைகையிலள
தநாம் யவாக்கிய
ஏற்பயவாடு்பிக்கைகையிலளதய
ஊக்குவிக்கின்றன, உண்கையிலஅமையில இகையிலவ அதி்பிக்கை அமைட்டத்திலயவான
்பிக்கைடன்சுகையிலஅமை, குடும்ப தசயவாத்தக்்பிக்கைள் அமைற்றும் நிதியயவாதயவாரங்்பிக்கைள்
அழிவதற்த்பிக்கை இட்டுச் தசலகின்றன” என்பகையிலதயும் Daily News
குறிப்பிடுகின்றத.
்பிக்கைடன்சுகையிலஅமை அமைக்்பிக்கைளிகையிலடதய பரவி வருவதயவா்பிக்கை யயவாழபயவாண வர்த்த்பிக்கை
சகையிலப ததரிவிக்கிறத: “யயவாழபயவாண அமைக்்பிக்கைள் நிதி நிறுவனங்்பிக்கைளுக்கும்,
அடஅமையவானக்்பிக்கைடன் நிறுவனங்்பிக்கைளுக்கும் வட்ட த்பிக்கையவாடுத்த தீர்க்்பிக்கை
வழி்பிக்கைகையிலளத் ததடக் த்பிக்கையவாண்டருக்கிறயவார்்பிக்கைள்.” உள்நாம் யவாட்டு தபயவார்
முடந்ததற்குப் பின்னர், யயவாழபயவாண தீப்பிக்கைற்பம் எங்கிலும் டஜா ஊடன்
்பிக்கைணக்்பிக்கையவான வங்கி்பிக்கைள் திறக்்பிக்கைப்பட்டுள்ளன, அகையிலவ நு்பிக்கைர்வு
தபயவாருட்்பிக்கைளுக்கும் அலலத வியயவாபயவாரம் ததயவாடங்குவதற்கும் ்பிக்கைடன்
த்பிக்கையவாடுக்கின்றன. தபண்்பிக்கைளுக்்பிக்கையவான ஒரு வர்த்த்பிக்கை சகையிலபயின்
ஸ்தயவாப்பிக்கைர் ஜா ஊடதசன் கூறுகையில்பிக்கையில, பயவாலவளத்தகையிலற தவளயவாண்கையிலஅமையில
ஈடுபட்டுள்ள 120 அங்்பிக்கைத்தவர்்பிக்கைள் நாம் யவாளயவாந்தம் அண்ணளவயவா்பிக்கை 600
லிட்டர் பயவால தச்பிக்கைரிக்கின்றனர், "இந்த பண்கையிலணயிலிருந்த நாம் யவாங்்பிக்கைள்
தநாம் ஸ்டல நிறுவனத்திற்குப் பயவால வினிதயயவாகிக்கிதறயவாம், ஆனயவால
அவர்்பிக்கைள் எங்்பிக்கைளுக்கு மி்பிக்கைவும் குகையிலறவயவான விகையிலல தயவான்
த்பிக்கையவாடுக்கிறயவார்்பிக்கைள்” என்று குகையிலறபட்டுக் த்பிக்கையவாண்டயவார்.
நாம் யவாடங்கிலும் 45 “தபயவாருளதயவார அபிவிருத்தி அமைண்டலங்்பிக்கைகையிலள"
அகையிலஅமைக்்பிக்கை த்பிக்கையவாழும்பு திட்டமிட்டு வருகிறத. இந்த அமைண்டலங்்பிக்கைள்,
"உற்பத்தி, ததயவாழிலநுட்பம், தசகையிலவ்பிக்கைள், விவசயவாயம் அமைற்றும்
சுற்றுலயவாத்தகையிலறக்குள் தவளிநாம் யவாட்டு தநாம் ரட முதலீட்கையிலட ஈர்ப்பதன்
மூலஅமையவா்பிக்கை" அகையிலஅமைக்்பிக்கைப்படும். அதயவாவத, த்பிக்கையவாழும்பு ஒவ்தவயவாரு
தகையிலறயிலும்
்பிக்கைட்டுப்பயவாடன்றி
அமைலிவு
கூலி
உகையிலழப்கையிலபச்
சுரண்டுவதற்கு
சர்வததச
மூலதனத்திற்கு
சுதந்திரத்திகையிலன
வழங்குகின்றத.
ஹயவாங்்பிக்கையவாங் வர்த்த்பிக்கை அபிவிருத்தி ்பிக்கைவுன்சில (HKTDC) அதன் வகையிலலத்
தளத்தில எழுதம் தபயவாத, த்பிக்கையவாழும்பு பிரதயவான உல்பிக்கை வர்த்த்பிக்கை
பயவாகையிலத்பிக்கைளின் அமைத்தியில உள்ளத என்பத தயவான் இலங்கையில்பிக்கையில
தயயவாரிப்பு தசய்வதில இருக்கும் அனுகூலம். அப்பிரயவாந்தியத்தில
இலங்கையில்பிக்கை சற்தற அதி்பிக்கை கூலி்பிக்கைகையிலளக் த்பிக்கையவாண்டருந்தயவாலும், அதன்
உற்பத்தி்பிக்கைளுக்கு நாம் லல தரஅமையவான அமைதிப்பு உள்ளத. ததயவாழிலயவாளர்்பிக்கைள்
தரிதஅமையவா்பிக்கை உற்பத்திக்குத் ததகையிலவயயவான உயர் தரங்்பிக்கைகையிலள வழங்்பிக்கை
படத்தக் த்பிக்கையவாள்கிறயவார்்பிக்கைள் என்றத குறிப்பிட்டத. “உயர்ர்பிக்கை
தபயவாருட்்பிக்கைள் மீத வயவாடக்கையில்பிக்கையயவாளர் ததகையிலவ்பிக்கைகையிலள பூர்த்தி தசய்யவும்,
நிறுவனத்திற்கு உயர் இலயவாப்பிக்கைர வரம்பு்பிக்கைகையிலள தபறவும் அவர்்பிக்கைள்
உதவக்கூடயவர்்பிக்கைளயவா்பிக்கை
இருக்கிறயவார்்பிக்கைள்,”
என்றும்
அத
குறிப்பிட்டத.
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