
இலங்கையில் மனித உரிகமைளுக்ைான ப ாராட்டம்: ைடினமானததாரு மர ிற்கும் 

புறம் ான முன்பனற்றம் 

 

தேசி கைொள்கைைள் ற்றும் கபொருரொேொ லிலைொ பிேி அகச்சர், பொொரன்ம உறுப்பினர் 

(ையொநிேி) ஹர்ள ே சில்லொ அலர்ைரினொல் 

 

பிணக்கு, ேீலிலொேம் ற்றும் ேீலிொேல் ஆைிலற்மொலும், பய லகைியொன 

உண்கொன அல்யது உணப்பட்ட பொதுைொப்ன அச்சுறுத்ேல்ைள் ஆைிலற்மொலும் 

பொொக்ைப்பட்ட னிே உரிகைகர கபற்றுக்கைொள்லேகன னன்னிறுத்ேி உயை 

கசொற்கபொறிவுைகர பயொக்குலேகன உயைம் தபொொட்டம் ிக்ைேொை ைொணும் தநத்ேில், 

க்ைி நொடுைள் னிே உரிகைள் தபகலின் உயையொலி ைொயக்ைி ீரொய்வு தபொன்ம 

கபொமினகமைள் னக்ைித்துலம் லொய்ந்ேனலொை லிரங்குைின்மன. உயையொலி ைொயக்ைி 

ீரொய்லொனது, எவ்கலொரு உறுப்ன நொட்டினதும் க்ைி நொடுைள் பிைடனம், னிே 

உரிகைளுக்ைொன சர்லதேச பிைடனம் ற்றும் கன னிே உரிகைள் ஆலணங்ைகர 

பின்பற்றுலேற்ைொன ைடப்பொடுைகர பரிதசொேித்து, ஆொய்லேற்ைொன நகடனகமொை    2006ஆம் 

ஆண்டில் .நொ. லின் கபொதுச்சகபினொல் ேொபிக்ைப்பட்டது.  

 

2008 ற்றும் 2012ஆம் ஆண்டுைரில் இடம்கபற்ம அமிக்கைிடகயத் கேொடர்ந்து, இந்ே லொத்ேில் 

கனலீொலில் இயங்கை னென்மொலது ேடகலொை உயையொலி ைொயக்ைி ீரொய்லில் 

அமிக்கைிடுைின்மது. னன்று ேசொப்ேத்ேிற்கும் தயொன னேத்ேம் ற்றும் னிே உரிகைள் ீது 

சந்தேைத்ேிற்ைிடொன பேிவுைகரக் கைொண்டிருந்ே அசொங்ைத்ேிகனத் கேொடர்ந்து, னிே 

உரிகைகர ேனது கக்கைொள்கைொை லகுத்துள்ர அசொங்ைம் என்கம 

பிேிநிேித்துலப்படுத்துலகேிட்டு நொன் கபருைிழ்ச்சிகடைின்தமன். ைடினொன பிகன 

ைருத்ேில் கைொண்டு, கசற்பொடொனது அத்ேகன இயகுலொன லிடொை அகொது ன்பது 

ப்கபொழுதும் ேிர்பொர்க்ைப்பட்டது. னினும், நொங்ைள் கனலீொலில் சனெைொைிிருப்பேற்கு 

துலொை அகந்ே அேிைொன னிே உரிகைள் கேொடர்பொன கசற்பொடுைரின் 

அகடொரங்ைள் ைொணப்படுைின்மன.  

 

நலம்பர் 1ஆந் ேிைேி, ேிர்லரும் ந்து லருடங்ைளுக்ைொன து னிே உரிகைள் கேொடர்பொன 

குமிக்தைொள்ைகர கலரிக்ைொட்டும் 2017 - 2021ஆம் ஆண்டிற்ைொன இயங்கைின் தேசி னிே 

உரிகைள் கசற்பொட்டுத் ேிட்டத்கே அசொங்ைம் அங்குொர்ப்பணம் கசய்து கலத்ேது. இந்ே 

ேிட்டொனது, குடிில் ற்றும் அசில் உரிகைள், சித்ேிலகேக ேலிர்த்ேல், 

கபண்ைளுக்ைொன உரிகைள், உள்நொட்டில் இடம்கபர்ந்துள்ர நபர்ைள் ற்மம் ேிரும்பி லருகை 

ேரும் அைேிைரின் உரிகைள், னயம்கபர் கேொறியொரர்ைரின் உரிகைள், அங்ைலனீொன 

நபர்ைரின் உரிகைள், கபொருரொேொ, சனெை ற்றும் ையொச்சொ உரிகைள், சிறுலர்ைளுக்ைொன 

உரிகைள், கேொறியொரர் உரிகைள் ற்மம் சுற்மொடல் உரிகைள் ஆைி பத்து ைருப்கபொருள் 

லிடங்ைளுக்ைொன கசல்லலுலொன, கசயொற்மல் ிக்ை ற்றும் தேகலொன கசற்பொட்டுக் 

குமிைொட்டிைகர கைொண்டிருப்பேொை லிசொயொன ஆதயொசகனைரொல் அமிலிக்ைப்பட்டுள்ரது. 

ேிட்டத்ேில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர இயக்குைள் கேரிலொனகலொலதுடன், அகல ைணிசொன 

அசியகப்ன, சட்டங்ைள், கைொள்கைைள் ற்றும் நிர்லொை லடிலகப்ன லொியொன னிே 

உரிகைகர பொதுைொத்து, லிருத்ேி கசய்லேற்ைொன நிகயப்பிலுள்ர ேற்தபொகே தேசி 

கபொமினகமைகர லலுவூட்டுலனலொை அகனேம். அண்கில் அகக்ைப்பட்டுள்ர லவு 

கசயவுத் ேிட்டம் இத் ேிட்டம் கேொடர்பில் நொங்ைள் ேீலிொை கசற்படுலேகன கேரிலொைக் 

ைொட்டுலதுடன், இேகன நிறுவுலேகன ைண்ைொணித்து, ேிப்படீு கசய்லேற்ைொன ேொக்ைனள்ர 

லறிைகரனேம் ேொரித்துள்ரது. 

 

அசியகப்னப தபகலினொல் நிிக்ைப்பட்டுள்ர சுேந்ேிொன ஆகணொரர்ைரின் 

லொியொை தேசி னிே உரிகைள் ஆகணக்குழு தலும் லலுவூட்டப்பட்டுள்ரது. 



அடிப்பகடைள் உரிகைள் ீமப்பட்டக அல்யது ீமப்படவுள்ரக கேொடர்பியொன 

னகமப்பொடுைகர கைதற்று, அலற்றுக்ைொன லிசொகணைகர நடொத்ேி, ேீர்வுைகர 

நல்யிணக்ைம் ற்றும் த்ேிஸ்த்ேம் லொியொை லறங்குலேற்கு தேசி னிே உரிகைள் 

ஆகணக்குழு அேிைொனகடேொை ைொணப்படுைின்மது. ேடுப்னக் ைொலயில் உள்ர நபர்ைரின் 

நயன்னரி லிடங்ைகரனேம் இது தலும் ைண்ைொணிக்ைின்மது. னிே உரிகைளுக்ைொன 

அடிப்பகட நிறுலனம் ன்ம ரீேிில் இந்ே ஆகணக்குழுலிற்ைொன லர எதுக்ைீடுைகர 

அசொங்ைம் அேிைரித்துள்ரதுடன், இேற்கு கேொடர்ந்தும் உேலிைகர லறங்ைி, இேன் சுேந்ேித்கே 

பொதுைொப்பேற்ைொை கசற்படும். 

 

ேசொப்ேங்ைரொன னண்பொடு ற்றும் பொேிப்னக்ைரின் லிகரலொன தேகலைகர வ்லொறு 

கலரிப்படுத்துலது ன்பது கேொடர்பில் நொங்ைள் க்ைகர ஆதயொசித்து, அலர்ைரிடிருந்து 

தைட்டமிந்துள்தரொம். 11 உறுப்பினர்ைகரக் கைொண்ட ஆதயொசகன கசயணிினொல் 

னன்கனடுக்ைப்பட்ட இந்ே லிரிலொன ஆதயொசகனைள் கேொடர்பில் குமிப்பிடுகைில், து 

அணுகுனகமைள் நல்யிணக்ைத்கே தநொக்ைிேொைவும், ைடந்ே ைொயத்கே கைொளுலேொைவும் 

அகந்துள்ரேொை அகனத்து சிலில் சனெை அகப்னக்ைளும் அமிலிக்ைின்மன. சனெைங்ைள் 

ற்றும் கன பல்ேப்ன பங்குேொர்ைரிடிருந்து கபற்றுக்கைொண்ட ைருத்துக்ைரின் 

அடிப்பகடில் நல்யிணக்ைம் ீேொன தேசி கைொள்கைக நொங்ைள் ேொபித்துள்தரொம்.  

 

ைொணொல்தபொன நபர்ைரின் குடும்பத்ேொர்ைரின் பொேிப்னக்ைகர கலரிப்படுத்துலேகன 

குமிக்தைொரொைக் கைொண்ட அடிப்பகட அரலடீுைரில் என்று ன்ம லகைில், ைொணொல்தபொன 

நபர்ைளுக்ைொன சுேந்ேிொனதும், நிகயொனதுொன அலுலயைம் என்கம நிறுவுலேற்ைொன 

சட்டங்ைகர அசொங்ைம் ேொபித்ேதுடன், அது 2017 கசப்கடம்பர் 15ஆந் ேிைேி னேல் அனலுக்கு 

லந்ேது. ழு ஆகணொரர் பேலிைளுக்ைொன கலற்மிடங்ைகர நிப்னலேற்ைொன 

லிண்ணப்பங்ைகர தைொரி 2017 எக்தடொபர் 20ஆந் ேிைேின்று அசியகப்னப் தபகல 

அகனத்து னென்று கொறிைரிலும் பிசுரித்ேது. இந்ே அலுலயைம் ைொணொல் தபொனலர்ைள் 

கேொடர்பொன பிச்சிகனைகரனேம், லிடங்ைகரனேம் கலரிப்படுத்துலேற்ைொன 

கபொமினகமiக லறங்குலேற்குரி அகனத்து அரலடீுைகரம் தற்கைொள்ளுலேற்கு 

அேிைொரிக்ைப்பட்டுள்ரது. பிள்கரைகரத் தேடும் ேொய்ொர்ைரின் பொேிப்னக்ைகர 

பொர்ப்பேினின்றும் குருடர்ைரொைலிருந்துகைொண்டு, அகனத்து பிகைரினதும் உரிகைள் 

சொை லறங்ைப்பட்டகேொரு சனெைத்ேிற்கு நொங்ைள் உரிக தைொ னடிொது. 2018ஆம் 

லருடத்ேிற்ைொன லவுகசயவுத் ேிட்டத்ேில், ைொணல்தபொன நபர்ைளுக்ைொன அலுலயைத்ேின் 

கசற்பொடுைளுக்ைொை 1.4 பில்யின் ரூபொ நிேி அடுத்ே லருடத்ேிற்ைொை உத்தேச எதுக்ைீடு 

கசய்ப்பட்டுள்ரது.  

 

தொேல்ைரின் ைொணொை பொேிப்னற்மலர்ைளுக்ைொன நட்டஈடுைகர 

கலரிப்படுத்துலேற்ைொனகேொரு அலுலயைம் ேொபிக்ைப்படவுள்ரதுடன், இது கேொடர்பில் 

நினணர்ைரொல் ேொரிக்ைப்பட்ட லகவுச் சட்டம் ேற்கபொழுது ையந்துகொடப்பட்டு லருைின்மது. 

அதே தலகரில், பொேிக்ைப்பட்ட நபர்ைளுக்ைொன நட்டஈடொை நபர்ைளுக்ைொன னனர்லொழ்வு, 

கசௌபொக்ைிம் ற்றும் கேொறில் அேிைொசகபினூடொை 2017 ற்றும் 2016ஆம் ஆண்டுைரில் 

அசொங்ைம் னகமொை 574 ில்யின் ரூபொ ற்றும் 605 ில்யின் ரூபொ கேொகைைகர 

கசலுத்ேினேள்ரது. கேொகயத்கேொடர்ன எழுங்குபடுத்ேல் ஆகணக்குழு கேொடர்பொனகேொரு 

லகவுச் சட்டனம் ேற்கபொழுது ேொபிக்ைப்பட்டு லருைின்மது. னிே உரிகைள் ற்றும் 

னிேொபிொன சட்டங்ைகர ீமி குற்மச்சொட்டுக்ைள் கேொடர்பில் நீேிகனேம்,  

கபொறுப்னக்கூமகயனேம் உள்நொட்டுப் கபொமினகமில் கலரிப்படுத்துலேற்ைொை அசொங்ைம் 

லிருத்ேிக்ைொன கசற்பொடுைகர உறுேிொை தற்கைொண்டு லருைின்மது. ேண்டகனைளுக்ைொை 

தபொொடுலேற்ைொன அரலடீுைளுக்ைொன கபொமினகமைகர லடிலகப்பேற்ைொைவும், அத்துடன் 



இயங்கைின் அசியகப்ன ற்றும் அசில் லிடங்ைகர லடிலகப்பேற்ைொைவும் 

ேிட்டங்ைள் னன்கனடுக்ைப்படும்.  

 

இொணுலத் தேகலைளுக்ைொை லடக்கு ற்றும் ைிறக்கு ொைொணங்ைரில் கபற்றுக்கைொள்ரப்பட்ட 

ைொணிைரியிருந்து கலரிதறுலேற்ைொன கசற்பொடுைரில் பபொதுைொப்னப் பகடினர் 

கேொடர்ந்தும் ஈடுபட்டு லருலதுடன், பொதுைொப்னக் ைொணங்ைளுக்ைொை அலற்கம லிடுலிப்பது 

சொத்ேிற்மேொை அகின் அேற்ைொன கபொருத்ேொன நட்டஈடுைள் லறங்ைப்படும். தபொர் 

னடிலகடந்ே தபொது, லடக்கு ற்றும் ைிறக்கு ொைொணங்ைரில் பொதுைொப்னப் பகடினர் 88,571 

க்ைர் அச ைொணிைகரனேம், 30,337 க்ைர் ேனிொர் ைொணிைகரனேம் அண்ணரலொை 

பன்படுத்ேினர். இந்ே லருடத்ேின் இறுேிில் 604 க்ைர் அச ைொணிகனேம், 294 க்ைர் ேனிொர் 

ைொணிகனேம் லிடுலிப்னச் கசய்லேற்ைொை உத்தேசிக்ைப்பட்டுள்ரது. லடொைொணத்ேின் பயொயி 
லொன நிகயத்கேச் சூறவுள்ர பிதேசம் தபொன்மன உள்ரடங்ையொன சிய பிதேசங்ைகர 

பொதுைொப்ன ற்றும் னெதயொபொ ைொணிைளுக்ைொை லிடுலிப்னச் கசய் இயொேலிடத்து, 

அேற்ைொை உரி ேப்பினர்ைளுக்கு கபொருத்ேொன நட்டஈடுைள் லறங்ைப்படும்.  

 

2016இல், உள்நொட்டில் இடம்கபர்ந்ேலர்ைளுக்ைொை 11,253 லடீுைள் (ரூபொ. 8,963 ில்யின்) 

கைரிக்ைப்பட்டதுடன், 2017ஆம் லருடத்ேிற்ைொன லவுகசயவுத் ேிட்டத்ேில் 5,732 லடீுைகர 

நிர்ொணிப்பேற்ைொை 4,785 ில்யின் ரூபொ எதுக்ைீடு கசய்ப்பட்டது. அடுத்ே லருடத்ேிற்ைொன 

லவு கசயவுத்ேிட்டத்ேில், லடக்கு ற்றும் ைிறக்கு ொைொணஙைரில் 50,000 ைல் ற்றும் ைொக 

லடீுைகர நிர்ொணிப்பேற்ைொை நிேிக எதுக்ைீடு கசய்லேற்கு உத்தேசித்துள்தரொம். நொங்ைள் 

கலறும் லொர்த்கேைரொல் ொத்ேின்மி, கசயிலும் அகனத்து பிதேசங்ைரிலும் 

பொேிக்ைப்பட்ட க்ைளுக்ைொன நிலொணங்ைகர லறங்குலேற்ைொை உறுேினேடன் ஈடுபட்டு 

லருைின்தமொம் ன்பது இேன் லொியொை அகனலருக்கும் கேரிலொை 

லிரங்ைக்கூடிேொைலிருக்கும்.      

 

கன தநர்கமொன அபிலிருத்ேிைளுக்கு த்ேிில், அசொங்ைொனது 2016 ஆம் ஆண்டு 

னலரி 12 ஆந் ேிைேி இத்ேகை குற்மங்ைளுக்ைொன ேண்டகனக னடிவுக்கு கைொண்டு 

லருலது உள்ரடங்ையொை, 'தொேல்ைரில் பொயில் லன்னகமைகர இல்யொகேொறிப்பேற்ைொன 

உறுேிப்பொட்டின் பிைடனம்' இற்கு ஆேலரித்ேிருந்ேது. பொேிக்ைப்பட்ட சனெை குழுலொை 

அகடொரப்படுத்ேப்பட்டுள்ர கபண்ைள் ேகயக ேொங்கும் குடும்பங்ைரில் னைங்கைொடுக்கும் 

குமிப்பிட்ட பிச்சிகனைகர அகடொரப்படுத்தும் லகைில், சுைொேொம் ற்றும் உர-சனெை 

ஆேவு, லொழ்லொேொ அபிலிருத்ேி, பொதுைொப்ன, சனெை பொதுைொப்ன, ஆேவு தசகல னகமகைள், 

தேசி ட்ட கைொள்கை உருலொக்ைம் ற்றும் லிறிப்னணர்வு ைட்டிகழுப்பல் ஆைிகல ீது 

ைலனம் கசலுத்ேி லரும் கபண்ைள் ேகயக ேொங்கும் குடும்பம் கேொடர்பொன தேசி 

கசற்பொட்டு ேிட்டத்ேிகன 2016 எக்தடொபர் ொேம் அகச்சகல அங்ைீைரித்துள்ரது. 

 

சிறுலர் உரிகைரொன னழுகொன ைிழ்ச்சிக உறுேிப்படுத்தும் லகைில் சிறுலர் 

கேொறியொரிைகர இல்யொகேொறிப்பேற்ைொன லிேினகமைள் ற்றும் நடலடிக்கைைள் 

னன்கனடுக்ைப்பட்டுள்ரன. சிறுலர் கேொறியொரிைள் அேிைரலில் ைொணப்பட்ட இத்ேினனரி 

ொலட்டத்ேில் இந் நிகயகக கலற்மிைொை இல்யொகேொறித்து, சிறுலர் கேொறியொரி 
இயலச லயம் னும் கைொள்கைின் ைீழ் பல்தலறு னற்சிைள் தற்கைொள்ரப்பட்டு 

லருைின்மன. இந்ே ேிட்டத்ேின் கலற்மிகத் கேொடர்ந்து, நொட்டிலுள்ர கன 25 

ொலட்டங்ைரிலும் இத்ேிட்டம் னன்கனடுக்ைப்பட்டுள்ரது.  

 

ைடந்ே இரு லருடங்ைரில் நொம் கபருகக் கைொள்ரக்கூடிதும், லிபரிக்ைக்கூடிதுொன 

பல்தலறு னன்தனற்மங்ைள் ற்பட்டுள்ரன. அதேதநம், இந்ே பணத்கே கேொடர்லேில் நொம் 

னைங்கைொடுத்து லரும் குமிப்பிடத்ேக்ை சலொல்ைள் கேொடர்பிலும் ைட்டொம் நொம் அக்ைகமின்மி 
இருத்ேயொைொது. 



 

இயங்கை அசொங்ைொனது 12,000 இற்கும் தற்பட்ட னன்னொள் தபொொரிைகர 

லிடுலித்துள்ரதுடன், பங்ைலொே ேடுப்ன சட்டத்ேின் ைீழ் வ்லிே ைொணனின்மி ேடுத்து 

கலக்ைப்பட்டுள்ர கைேிைரின் ண்ணிக்கைக குகமப்பேற்ைொன கைொள்கை ேீர்ொனத்கே 

டுத்துள்ரது. இந்ேச் சட்டம் ற்றும் னந்கே அேிடி ைட்டுப்பொடுைகர சீர்ேிருத்துலேற்ைொன 

தேகல குமித்து நொம் அலேொனத்துடன் இருக்ைிதமொம். இேன் லிகரலொை, ேற்தபொகே 

பங்ைலொே சட்டத்கே நீக்ைி னன்கொறிப்பட்டுள்ர பங்ைலொே சட்ட ேடுப்ன உத்தேச 

கைொள்கை லகன ற்றும் சட்ட ைட்டகப்பொனது நினணர் குழுலினொல் 

ேொரிக்ைப்பட்டுள்ரதுடன், உத்தேச சட்ட தசொேொ இறுேிப்படுத்ேப்பட்டு லருைின்மது.  

 

சித்ேிலகேைள் கேொடர்பில் 'னஜ்ி சைிப்னத்ேன்க கைொள்கை' இகன அசொங்ைம் 

ைகடபிடித்து லருலதுடன், எருசிய ஊடைங்ைள் ற்றும் சர்லதேச அச சொர்பற்ம 

அகப்னைரினொல் அண்கில் லிபரிக்ைப்பட்ட அமிக்கைைரில் சித்ேிலகேைகர 

இல்யொகேொறிப்பது கேொடர்பொன கேொடர்ச்சிொன சலொல்ைள் குமித்து லிறிப்னடன் உள்ரது. 

நொட்டினுள் இடம்கபற்மேொை குமிப்பிடப்படும் சித்ேிலகே குற்மச்சொட்டுைள் கேொடர்பில் 

னழுகொன சட்டத்ேிற்ைக லிசொகணைள் தற்கைொள்ரப்படும் ன்பகே நொம் உறுேி 
கசய்ைிதமொம். இத்ேகை கலறுக்ைத்ேக்ை கசல்ைள் கேொடர்ச்சிொன இடம்கபறுொின் னிே 

உரிகைரில் வ்லிே னன்தனற்மங்ைகரனேம் நொம் அகடந்துகைொள்ர னடிொது. 

சித்ேிலகேக்கு ேிொன ன கேொடர்பொன துகண னசீர்னகம, னசீர்னகமின் ைீழ் தேசி 

ேடுப்ன கபொமினகமொை இயங்கை னிே உரிகைள் ஆகணக்குழு நிிக்ைப்பட்டக 

ஆைிலற்றுக்ைொன இயங்கைின் இணக்ைத்ேிற்கு அகச்சகல எப்னேல் அரித்துள்ரது. து 

நொட்டில் சித்ேிலகே நகடனகமைகர ைட்டுப்படுத்துலேற்கு தேகலொன அகனத்து 

சொத்ேிொன படினகமைகரனேம் னன்கனடுப்பேற்கு அசொங்ைம் ேீர்ொனித்துள்ரது. இந்ே 

னற்சிக்ைொை நொட்டின் அகனத்து க்ைளும் என்றுதச தலண்டும் ன லயினேறுத்துைிதமொம். 

ந்ேகலொரு னிே உிரும் எருதபொதும் சித்ேிலகேைளுக்கு னைங்கைொடுத்ேல் ஆைொது.  

 

னிே உரிகைளுக்ைொன து ைடப்பொடு உறுேிொனேொை உள்ரதுடன், இேகன கசல்ைள், 

கைொள்கை ற்றும் சட்டம் ஊடொை கேொடர்ச்சிொை லிபரிக்ைவுள்தரொம். லன்னகம, ஊறல்ைள் 

ற்றும் ேலறுைள் ஆைிலற்மினொல் ைகரப்பகடந்ேிருந்ே க்ைரின் ஆகணனேடன் 2015 ஆம் 

ஆண்டு நொம் இந்ே பணத்கே தற்கைொண்டிருந்தேொம். னழுகொன சட்டத்கே தநொக்ைினேம், 

நல்யிணக்ைம் ற்றும் நீடித்ே சொேொனம் தநொக்ைினேம், அகனத்து குடிக்ைரினதும் னிே 

உரிகைகர பொதுைொத்ேல் ற்றும் தம்படுத்தும் தநொக்ைினேம் இந்ே பணம் அகந்ேிருந்ேது. 

இயங்கைகப் தபொன்று ிை நீண்டைொயொை தொேல்ைளுக்கு னைங்கைொடுத்ே நொடுைரின் 

இத்ேகை கசல்னகமைள், ைஷ்டங்ைள் ற்றும் சலொல்ைள் குமித்து நொம் நன்ைமிந்துள்தரொம். 

இருந்ேதபொேிலும்,  து னிே உரிகைள் நிைழ்ச்சிநில் தபொலலுக்குரிேொை அகந்துள்ரது. 

இயங்கைின் அகனத்துயை ைொயக்ைி அமிக்கைில் அரிக்ைப்பட்டுள்ர ேைலல்ைள் னெயொை 

து னன்தனற்மங்ைகர ேசொப்ேங்ைரொை நொம் ண்ணலில்கயகன்பகே 

அரலிடத்தேகலில்கய ன்பது கேரிலொைக் ைண்டுகைொள்ர னடினேம். னிே 

உரிகைளுக்ைொன தபொொட்டம் கேொடர்பொன து ைடப்பொடுைரில் நொம் உறுேினேடன் 

இருப்பதுடன், து பணம் அகனத்து இயங்கைருக்கும் நன்கரிப்பேொை அகனேம். 

ைடந்ே னென்மொண்டுைளுக்கும் குகமலொன ைொயப்பகுேிில் அகடந்ே னன்தனற்மங்ைள் குமித்து 

நொம் கபருககடலதுடன், னன்தனற்மத்கே அகனத்து குடிக்ைளும், சர்லதேச 

சனெத்ேினரும் கேரிலொைக் ைொணக்ைகூடிேொைவுள்ரது. நொம் ஆம்பித்ே இயட்சிப் பணிக 

நொம் னடிக்கும் தபொது தலும் கபருககடக் கூடிேொைலிருக்கும்.  

           

  


