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இலங்கை

UNFPA

ைடந்த நான்கு தசாப்தங்ைளுக்கும் மேலாை
இலங்கை ஐக்ைிய நாடுைளின் சனத்ததாகை
நிதியோனது

(UNFPA)

பாலியலும்

இனப்தபருக்ை சுைாதாரம், தபண்ைள் ேற்றும்
இகளமயார்ைளின்
உாிகேைள்
எனும்
விடயங்ைளில் இலங்கை அரசாங்ைத்துடன்
இகைந்து
பைியாற்றிவருைின்றது.
அண்கேயில் இலங்கை ஒரு ேத்திய வருோன
நாடாை ோற்றேகடந்ததுடன், UNFPA ஆனது
இலங்கையின் பிரதான நான்கு இகளமயார்
பிரச்சிகனைகளயும் எதிர்தைாள்வதில் அதன்
மநாக்கை திறன் மேம்பாடு ேற்றும் மசகவ வழங்ைள் என்பதிலிருந்து தைாள்கை ேட்டக் ைலந்துகரயாடல்,
தைாள்கை
ஆமலாசகன
ேற்றும்
தைாள்கை
இகளமயார்ைளுக்கு மவண்டிய சந்தர்ப்பங்ைகள

ஆதரவு
என்பனவற்றின்
பால்
தசலுத்தியுள்ளது.
உருவாக்ைிக் தைாள்வதில் அவர்ைகள பின்னகடயச்

தசய்துள்ள பல சவால்ைள் உள்ளன. அவற்கற வருோறு வகைப்படுத்தலாம்:

1. ைலாசார ேற்றும் சமூைத் தகடைள்
2. முழுகேயான இனப்தபருக்ை சுைாதாரக் ைல்விகயப் தபறுவதில் உள்ள வகரயகறைள்
3. இகளமயார்ைளுக்கு இனப்தபருக்ை சுைாதாரக் ைல்விகயப் தபறுவதில் உள்ள வகரயகறைள்
4. இகளமயார் உள்ளார்த்தங்ைகள அங்ைீைாிக்கும் வகையிலான சூழல் இல்லாகே
ஏன் இகைய ோர் விட த்தில் முதலீடுகசய்ைின்யறோம்?
ைட்டிைகமப்

பருவத்திலிருந்து

கவற்றிைரமோனதுமோனதுமோை

பருவநிகலக

அகமவது

அகடயும்

அகனத்துப்

பிரகைைைினதும்

ஆக்ைத்திறன்மிக்ை, பூரணத்துவமிக்ை வோழ்க்கைக்கு யவண்டி
வ கத

அகடந்தவர்ைள்

மற்றும்

இகைய ோர்ைள்

சமூைங்ைளும் முதலீட்டில் ைவனம் கசலுத்தப்படுமிடத்து

வகர ோன

உோிகம ோகும்.

அறிவு, திறன்ைள்

உறுதிகசய்வதற்ைோன

ைோலப்பகுதி
ஒரு

போதுைோப்போனதும்,
ஆயரோக்ைி மோன,

மற்றும் இகசவுத்தன்கமக

சந்தர்ப்பத்கத

வழங்ை,

பருவ

குடும்பங்ைளும்

மோத்திரயம இந்த உோிகம ோனது அகட ப்கபறும். இது முன்

ஒருயபோதும் இல்லோதவோறு தற்யபோது இலங்கைக்கு மிைவும் கபோறுத்தப்போடுகட தோை உள்ைது.

இலங்கை UNFPA இகைய ோர் நிைழ்ச்சித்திட்டம்
இலங்கை UNFPA இன் இகைய ோர் நிைழ்ச்சித்திட்டமோனது ஒரு முழுகம ோன நிைழ்ச்சித்திட்டமோகும். இது
யதசி

மற்றும் மோைோண மட்டத்தில், குறிப்போை இகைய ோர்ைகை அடிப்பகட ோைக் கைோண்ட கைோள்கை

வகுப்பு, கைோள்கை அமுலோக்ைம், இகைய ோர் தகலகமத்துவம் மற்றும் முழுகம ோன இனப்கபருக்ைக் ைல்வி
(CRHE) எனும் விட ப்பரப்பில் இகைய ோர்ைகை அபிவிருத்தி ில் கம ப்படுத்தி யநோக்குைின்றது.

மோைோண ோீதி ோன இகைய ோர் கைோள்கைத் திட்டம்
சனத்கதோகை ில்

ைோற்பகுதி

இகைய ோர்ைைோை

இருப்பதனோல்,

யதசி

மற்றும்

மோைோண

மட்டத்தில்

உறுதி ோன இகைய ோர் கைோள்கை இருக்ை யவண்டும் என இலங்கை UNFPA ைருதுைின்றது. யதசி
மட்டத்தில் கபோதுவோை உள்ை சில சவோல்ைள் கவவ்யவறு மோைோணங்ைளுக்கும் பிரத்திய ைமோனதோைவும்
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உள்ைன.

இகைய ோர்ைள் விட த்தில் முதலீடு கசய்யும் யபோது இந்த சவோல்ைகை இனங்ைண்டு ஒரு

முழுகம ோன அணுகுமுகற உறுதிகசய் ப்படுவது இன்றி கம ோததோகும்.
இந்த திட்டத்தின் ஊடோை இலங்கை UNFPA

ோனது முழுகம ோனகதோரு இகைய ோர் கைோள்கைக

வகுப்பதற்ைோன கதோழில்நுட்ப உதவிைள் மற்றும் ஆதரவுடன் அகனத்து மோைோணங்ைைிலும் பணி ோற்ற
உத்யதசித்துள்ைது.
தற்யபோது

கதன்

சபரைமுவ

மற்றும்

வட

மோைோண

சகபைள்

ஆவணப்படுத்தியுள்ைதுடன் அகவ இறுதிக் ைட்டத்கத அகடயும்

இகைய ோர்

கைோள்கை

வகரவுைகை

தறுவோ ில் உள்ைன.

குடித்கதோகைப் பங்ைிலோபத்தின் ப ன்ைகைப் கபறல்
ைோலோைோலமோை அரசோனது இலவசக் ைல்வி மற்றும் இலவச மருத்துவ வசதிைள் ஊடோை கதோடர்ந்தும்
இகைய ோர்ைள்

விட த்தில்

முதலீடுகசய்து

வருைின்றது. இருப்பினும், ைடந்த நோன்கு தசோப்த

சனத்கதோகைப் பங்ைிலோபம்

ைோலப்பகுதி ில் இகைய ோர் அபிலோகசைளுக்கும்
அரசக்கும்

இகட ில்

கதோடர்ச்சி ோை

ஏற்பட்ட

முரண்போடு அரகச வன்முகறைளுடனோன மூன்று
ைிைர்ச்சிைகை எதிர்கைோள்ைச் கசய்துள்ைது. அதன்
விகைவோை, இகைய ோர்ைைோல் அவ்வோறோனகதோரு
பதில்

நடவடிக்கை

ைோரணத்கத

எடுக்ைப்பட்டதற்ைோன15 வயதுக்குக்

விைக்ை

போோி

குறைந் த
சனத்ததொறக

60வயதும் அறதவிைக்
கூடிய சனத்ததொறக

மு ற்சிைள்

எடுக்ைப்பட்டன. இங்கு வறுகம, கதோழிலின்கம,

15 - 59 வயதுக் கு இறைப் பை்ை
சனத்ததொறக

மற்றும் இகைய ோர்ைகைப் புறம்தள்ளுதல் என்பன பிரதோன மூலங்ைைோை அகட ோைம் ைோணப்பட்டுள்ைன.
இந்தப் பின்னணி ில் UNFPA ோனது இகைய ோர்ைகை அபிவிருத்தி ின் கம ப்பகுதி ோைக் கைோள்வதுடன்,
அவர்ைைது

முழுகம ோை

உள்ைோர்த்தத்கத

அகட

அனுமதிக்கும்

வகை ிலோன

நிகலப்போட்கடக்

கைோண்டுள்ைது.
தற்யபோகத

இலங்கை ின்

20.4

மில்லி ன்

சனத்கதோகை ில்

4.4

மில்லி ன்

யபர்

(15-29)

இகைய ோர்ைைோவோர். இலங்கை இந்த சனத்கதோகைப் பங்ைிலோபத்தின் ப கன அகட , இலங்கை UNFPA
ஆனது இகைய ோர்ைள் மற்றும் பருவவ கத அகடந்தவர்ைள் சோர்போன இனப்கபருக்ை சைோதோர யசகவைகை
வழங்குவதுடன் அதனுடன் சோர்ந்த உோிகமைகை பூர்த்திகசய்வதகன
நிறுவனங்ைள் மற்றும் ஏகன

உறுதிகசய்வதில் யதசி , உப யதசி

பங்ைோைர்ைகையும் ஒருங்ைிகணத்து சோன்றுைகை அடிப்பகட ோைக் கைோண்ட

அணுகுமுகறக்கு உதவிவருைின்றது. யமலும், சோதைமோன கைோள்கை சூழல் மற்றும் நகடமுகறைகை
உருவோக்குவதன் ஊடோை இலங்கை UNFPA ஆனது இகைய ோர்ைளுக்கு தகலகமத்துவத்கத எடுக்ை
வழிவகுப்பதுடன் சமோதோனம் மற்றும் நிகல ோன அபிவிருத்திக

யநோக்ைி

நோட்டின் இகடமோறுநிகலக்கும்

பங்ைைிப்புச் கசய்ைின்றது.

ஓர் இகைய ோர் கைோள்கை ில் முழுகம ோன இனப்கபருக்ை சுைோதோரக் ைல்வி (CRHE) ஏன்
உள்ைது?

இகைய ோர்ைள் வைர்ந்து குடும்பப்

இகைய ோர்ைைின் போலி ல் மற்றும்
மற்றும்

உோிகமைள்

மீதோன

இனப்கபருக்ை சுைோதோரம்

முதலீடோனது

இகைய ோர்ைள்

கபோறுப்புக்ைகை
உள்ை

கை ில்

நிகல ில்

எடுக்ை
CRHE

சமத்துவமோைவும், நலமோைவும் வோழ்வதற்கும், தமது முழுகம ோன

இகைய ோர்ைைின் சைதோரம் மற்றும்

உள்ைோர்த்தத்கத அகடவதற்கும் தமது சமூைத்தின் நிகல ோன

சுைநலத்கத

அபிவிருத்திக்குப்

உதவுைின்றது.

பங்ைைிப்புச்

கசய்வதற்கும்

மிைவும்

வலுப்படுத்த
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De Silva, Ranjith (UNFPA, 2015),

இன்றி கம ோததோகும்.

போலி ல்

மற்றும்

இனப்கபருக்ைத்

கதோகுதியுடன்

கதோடர்போன

அடிப்பகட

உடற்கூற்றி ல் மற்றும் உடலி ல் விட ங்ைகை இகைய ோர்ைள் அறிந்திருக்ை யவண்டும். அது அவர்ைளுக்கு
தமது வோழ்வில் சோி ோன சந்தர்ப்பத்தில் அறிவுபூர்வமோன தீர்மோனங்ைகை எடுக்ை உதவும்.
ைருத்துக்ைளும்,

யபோதி

உள்ைோர்த்தத்கத அறி

அறிவின்கமயும்

ஆற்றலின்கமயும்

இகைய ோர்ைகை

தமது

பிகழ ோன
முழுகம ோன

முடி ோது தடுக்ைின்றன.

rg;ufKt மோைோண இகைய ோர் கைோள்கைக
இலங்கை UNFPA

யநோக்ைி

ோனது ைிழக்கு மோைோண சகபயுடன் நீண்டைோல உறகவ கவத்துவருைின்றது.

யுத்தைோலத்திலும், மீள் குடிய ற்றம் உள்ைிட்ட உடனடி மீள்குடிய ற்றத்கத அடுத்தும், இனப்கபருக்ை
சுைோதோர பரோமோிப்பு யசகவைள்,

ைர்ப்பிணித் தோய்மோர்ைளுக்ைோன பிரசவைோல உதவிப் கபோருட்ைள்,

கபண்ைள் மற்றும் யுவதிைளுக்ைோன துப்புரவுதுவோய்ைள் வழங்ைப்பட்டு இனப்கபருக்ை சுைோதோர வசதிைள்
உறுதிகசய் ப்பட்டன.
கைோள்கைக

இந்தப் பின்னணியுடன் இலங்கை UNFPA

விருத்திகசய்வதில் தற்யபோது ைிழக்கு மோைோண சகப ின் இகைஞர் விவைோர அகமச்சுடன்

இகணந்து பணி ோற்றிவருைின்றது. இந்த மு ற்சிக
சமூை

ோனது மோைோண இகைய ோர்

மற்றும்

இகைய ோர்

ஒன்றிகணக்ைப்படுவோர்ைள்.

இது

அகடயுமுைமோை அரசோங்ைம், கூட்டுறவு, சிவில்

தகலவர்ைள்
ைிழக்கு

உள்ைிட்ட

மோைோண

அகனத்து

இகைய ோர்ைைின்

அகட ோைங்ைண்டு இகைய ோர்ைகை கம ப்படுத்தி கதோரு கைோள்கைக
சகபக்கு யவண்டி

ஆதரகவயும் உதவிைகையும் வழங்ைவதற்ைோன பணிக

பங்ைோைர்ைளும்

குறித்த

யதகவைகை

வகரவதற்கு மோைோண

ஆரம்பிப்பகத இலக்ைோைக்

கைோண்டுள்ைது.


இகைய ோர்ைள்

தீர்மோனகமடுத்தலில்

கச ன்முகறக்குப்

பங்யைற்றல்

பங்ைைிப்புச் கசய்வதில் முக்ைி

மற்றும்

நிகல ோன

அபிவிருத்திச்

பங்குவைித்தலுக்குச் சோதைமோன சூழகல

உருவோக்ைல்.


முழுகம ோன இனப்கபருக்ை சுைோதோரக் ைல்வியும் அதனுடன் இகணந்த உோிகமைளும் ஊடோை
இகைய ோர்ைகை வலுவூட்டல்

rg;ufKt மோைோண இகைய ோர் சுைோதோரத்தில் மோவட்டோீதி ோன யவறுபோடுைள்
 FUzhfiy (4.1%) kw;Wk; khj;jiw (4.6%) khtl;lq;fNshL xg;gpLifapy; rg;ufKt khfhzj; ij
Nrh;e;j ,uj;jpdGup khtl;lj;jpy; (5.3%) gjpd;k tajpy; fUTWk; tPjk; mjpfkhf fhzg;gLfpwJ.
 தேசிய நிலையுடன் (8.8/ 1000 பிறப்பு) ஒப்பிடுலையில் சிசு மரண விகிேம் Nffhiy (9.4/1000 பிறப்பு)
அதிைமாகும்.
 தேசிய நிலையுடன் (32.5/ 1000,000 இறப்பு) ஒப்பிடுலையில் Nffhiy (50.9 /100,000 இறப்பு) பிரசவ
ோய் இறப்பு விகிேம் அதிைமாகும் MapDk; ,uj;jpdGup khtl;lkhdJ (29) Fiwthd tPjj;ij
nfhz;Ls;sJ.
*Annual Report on Family Health Sri Lanka 2013, Family Health Bureau, Ministry of Health, Sri Lanka

rg;ufKt மோைோணங்ைளுடன் ஒப்பிடுகை ில் ைிழக்கு மோைோணத்தில் இகைய ோர் ைல்வி


யதசி

சரோசோியுடன் ஒப்பிடுகை ில் (40.7%) இரண்டோம் தரக் ைல்வி ில் rg;ufKt மோைோணம் (41.7%)

rg;ufKt
கதோழிலற்ற
ோர்சோ/த
புள்ைிவிபரம்
rpwe;j மோைோணத்தில்
நிகல ில் உள்ைது.
மற்றும்இகைய
ை.கபோ.த.
(15.7%), உ/த (11.2%) மற்றும் உ ர் ைல்வி (1.9%)
மட்டங்ைள் யதசி

சரோசோி ிலும் போர்க்ை மிைக் குகறவோை உள்ைது (ஒழுங்குமுகறப்படி 17%, 12.3%

மற்றும் 2.7%).


யதசி

நிகலயுடன் ஒப்பிடுகை ில் rg;ufKt மோைோணம் குகறந்த (21.8%) ைணணி ப ன்போட்டு

அறிகவக் கைோண்டுள்ைனர் (யதசி

மட்டம் - 25.1%).

*Department of Census and Statistics Ministry of Policy Planning Economic Affairs, Child Youth and Cultural Affairs, Sri Lanka Labour
Force Survey Annual Report – 2014 and Sri Lankas Socio-Economic Data – Central Bank June 2015
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rg;ufKt மோைோணத்தில் கதோழிலற்ற இகைய ோர் புள்ைிவிபரம்


ததசிய சரொசரியுைன் (4.3%) ஒப் பிடுறகயில் rg;ufKt மாகாண த்தில் (5.5%) ததாழிலற் றறார்
வீதம் அதிகமாகும் .



jdpahu; kw;Wk; Kaw;r;rpahz;ik Jiwapy; rg;ufKt khfhzkhdJ (44.2% kw;Wk; 36% KiwNa) Njrpa
rhuhrupAld; xg;gpLifapy; mjpfkhf fhzg;gLtJld; mur njhopy;Jiwapy; Njrpa rhuhrupia tpl
rg;ufKt khfhzk; (12.3%) Fiwthf fhzg;gLfpwJ.

*Department of Census and Statistics Ministry of Finance and Planning, Sri Lanka Labour Force Survey Annual Report - 2013

ஓர் இகைய ோர் கைோள்கைக ப் கபறுவதில் ைகடப்பிடிக்ைப்படும் கச ன்முகறைள்
கம ப் புள்ைி – திட்டமிடல் படிமுகறைகை ஒழுங்ைகமப்பதற்ைோை குறித்த மோைோணத்தின் மோைோண
இகைய ோர் விவைோர அகமக்சு கம ப் புள்ைி ோை நி மிக்ைப்படுைின்றது.

மோைோண அகமச்சர்

கச லோைர் அல்லது மோைோண அகமச்சினோல் நி மிக்ைப்பட்ட அதிைோோிக ோருவர் தகலகமத்துவத்கத
கபறுப்யபற்று முன்கனடுப்போர்.

பங்ைோைர் ஆயலோசகன
முதல்படியாை அரச துகற, தனியார் துகற, சிவில்
சமூை,

சேயத்

தகலவர்ைள்

ேற்றும்

இகளய

தகலவர்ைளிலிருந்தான
தனிநபர்ைகள
ஒன்றிகைத்த ஒரு உயர்ேட்ட பல் பங்குதாரர்
ைலந்தாமலாசகன

நகடதபற்றது.

தைாள்கை

வகுப்பு ேற்றும் இகளமயார்ைளுடன் ததாடர்பாை
பரவலாைக் ைலந்துகரயாடப்பட்ட
ததாழில்
வாய்ப்புக்ைள், ைல்வி, இனப்தபருக்ை சுைாதாரம்,
சமூை
ேற்றும்
விடயப்பரப்பில்
புலகேகயயும்,

குடியியல்
பங்மைற்பு
தற்மபாகதய மபாக்கு
ஆற்றல்ைகளயும்

எனும்
ேற்றும்

இகடதவளிைகள

வழங்ைியுள்ளனர்.

அறிவதில்

தைாள்கை

அவர்ைள்

வகுப்புக்ைாை

தேது
இந்த

ைலந்தாமலாசகனயிலிருந்து தபறப்பட்ட பாிந்துகரைளின் ஒரு வகரவு ைீமழ தரப்பபட்டுள்ளது. இந்தப்
பாிந்துகரைகள ஒன்றிகைத்து ஒரு நைல் தைாள்கை வகரகவத் தயாாிப்பதற்ைானததாரு இயக்ைக் குழு
நியேிக்ைப்பட்டுள்ளது.

இந்தக்

குழுவில்

சபரைமுவ

ோைாை

ைல்வி

அகேச்சின்

தசயலாளர்

தகலகேவைித்ததுடன் சபரைமுவ ோைாைத்தின் இரு ோவட்டங்ைளிலிருந்துோன ததாிவுதசய்யப்பட்ட
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துகரசார் நிபுைர்ைள் ேற்றும் இளம் தகலவர்ைளும் உள்ளடங்ைினர். அதன் பின்னர் ைால அவைாசம்
ேற்றும் குறிைாட்டிைள் அடங்ைளாை தைாள்கை அமுலாக்ைத்தின் முன்னுாிகே பகுதிைளின் அடிப்பகடயில்
தசயற்பாடுைள் இனங்ைாைப்பட்டன. உயர் சர்வமதச தரத்திலான தசயற்பாடுைகள உறுதிதசய்யும்
வகையில்

UNFPA

இலங்கை

யானது

தைாள்கை

அமுலாக்ைத்துக்ைான

ததாழில்நுட்ப

ஆமலாசகனைளுடனான உதவிைகள ததாடர்ந்தும் வழங்கும்.

2016 ஜூகல 15 – 16, எம்பிலிபிட்டியவில் நகடதபற்ற ஆமலாசகன அேர்வில் எடுக்ைப்பட்ட குழுப் புகைப்படம்

"பதாழில்
முயற்சியானது
சபரைமுவ
மாவட்டத்தில்
எதிர்மகறயாையவ
யநாக்ைப்படுகின்றது; அது அவ்வாறு இருக்ை
இகளயயார்ைள்
பதாழில்முயற்சி
வாய்ப்புக்ைளுக்ைள்
பற்றி
பதளிவாை
உள்ளனர்”

“இலங்கையில் நாளாந்தம் சராசரி 14
பாலியல்
துஷ்பிரயயாைங்ைளும்
800
சட்டவியராத
ைருக்ைகளப்புக்ைளும்
நகடபபறுகின்றன. இலங்கையில் சிறுவர்
துஷ்பிரயயாைத்தில் இரத்தினபுரி மூன்றாவது
அதிகூடிய இடமாை உள்ளது”
- கவத்தியர் அஸ்மி கதபுதீன், HIV AIDS
ஆயலாசைர் மற்றும் இரத்தினபுரி பபாது
கவத்தியசாகல கவத்தியர்

- அஜித் ரணசிங்ை, சபரைமுவ துகறத் தகலவர்,
இரத்தினபுரி வர்த்தை மற்றும் கைத்பதாழில்
கமயம்

இந்த ைலந்தாமலாசகன நிைழ்வானது தைௌரவ ோைாைசகப அகேச்சர், தசயலாளர் ேற்றும் ோைாை
சுைாதாரப் பைிப்பாளர் ேற்றும் குறித்த அகேச்சுக்ைளின் சிமரஷ்ட உத்திமயாைத்தர்ைளின் ஆதரவுடன்
நகடதபற்றது.
தயாாிப்பதில்
பங்மைற்றுப்
பல்ைகலக்ைழை

மேலும்,

ோைாைத்துக்ைான

பின்வரும்
பங்ைளிப்புச்
உப

இகளமயார்ைள்

பற்றிய

புாிந்துகரைள்

வகரகவ

உத்திமயாைத்துர்ைள்
தசய்தனர்;

மவந்தர்,

சபரைமுவ

ோைாை

சைாதாரப்

பைிப்பாளர் ேற்றும் அதிைாாிைள், தபாலிஸ் ேக்ைள்
ததாடர்புைள் அதிைாாி, மதசிய இகளஞர் மசகவைள்
ேன்ற

சபரைமுவ

ோைாைப்

பைிப்பாளர்,

ோைாைத்தின் முன்னாள் பிரதான தசயலாளர் ேற்றும்
இரு ோவட்டங்ைளினதும் சிவில் சமூை அகேப்புக்ைள்
உள்ளிட்ட இளம் தகலகேைள்.
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இந்த ஆமலாசகனயின் ஆரம்பத்தில் சர்வமதச இகளமயார் திறன்ைள் தினமும் தைாண்டாடப்பட்டதுடன்
(15வது ைூகல), இளமயார்ைள் எதிர்தைாள்ளும் பல்மவறு சவால்ைள் பற்றியும் பங்மைற்பாளர்ைள்
ைருத்துகரத்தனர். இதில் முழுகேயான இனப்தபருக்ை சுைாதார தைவல்ைள், ததாழில் வழிைாட்டல் ேற்றும்
ததாழில்

வாய்ப்புக்ைள்

உள்ளிட்ட

தைவல்

ைிகடப்பனவில்

உள்ள

குகறபாடுைளும்

உள்ளடக்ைப்பட்டிருந்தன. இந்த ைலந்துகரயாடலில் தபறப்பட்ட புாிந்துகரைளின் முழுகேயானததாரு
பட்டியல் ைீமழ தரப்பட்டுள்ளது.

பாிந்துகரைளின் சுருக்ைம்*
ஜுகல 14 - 15 திைதிைளில் நகடதபற்ற ஒரு பல்தரப்பு பங்ைாளர் ைலந்தாமலாசகனயின் தபறுமபறான
பின்வரும் பாிந்துகரைள் ஐக்ைிய நாடுைளின் சனத்ததாகை நிதியத்தின் (UNFPA) உதவியுடன் ோைாை ைல்வி
அகேச்சு வகரந்த மதசிய ேற்றும் நிகலயான அபிவிருத்தி இலக்குைள் (SDGs) உள்ளிட்ட இந்த பாிந்துகரைள்
சர்வமதச ேற்றும் ோைாை ேட்ட அபிவிருத்திைளில் ைருத்தில் தைாள்ளப்படும்.
பின்வரும் அகனத்துப்
பாிந்துகரைளிலும் இகளமயார்ைளின் பற்மைற்பு ேற்றும் பங்ைளிப்கபயும் அமுலாக்ைத்தின் அகனத்து
நிகலைகளயும் தைாண்டுள்ளகே முக்ைியோனது. 15-29 வயதுக்கு உட்பட்டவர்ைள் இகளமயார்ைளாைக்
ைருதப்படுைின்றனர் (மதசிய இகளஞர் தைாள்கை, இலங்கை 2014)


ைட்டிைகமப்பருவத்தினர் மற்றும் இகைய ோர்ைளுக்கு அகனத்தும் உள்ைடங்ைி தும் முழுகம ோனதுமோன
இனப்கபருக்ை சுைோதோரக் ைல்விக யும், உோிகமைகையும் வழங்ைல்



ICT (தைவல் கதோடர்போடல் கதோழில்நுட்பம்) மற்றும் ஏகன

புத்தோக்ை அணுகுமுகறைைின் போவகன ின்

ஊடோை விழிப்புணுர்கவ ஏற்படுத்தி இகைய ோர் சோர்போன சுைோதோர யசகவைளுக்ைோன அகடகவ
உருவோக்ைல்


இ ற்கை வைப் போதுைோப்பு மற்றும் ைழிவு முைோகமத்துவத்கதப் புோிந்துகைோள்வதன் முக்ைி த்துவம்



இகைய ோர்ைள் தமது விருப்பின் அடிப்பகட ில் தமது போடங்ைகைத் கதோிவுகசய்வதற்ைோன அதிை
சந்தர்ப்பமும் சுதந்திரமும் யமம்படுத்தப்படல்



கச ற்போட்டின் அடிப்பகட ிலோன ைல்விக

உருவோக்ைி புதி

கதோழில்நுட்பம் மற்றும் ஏகன

ைற்பித்தல் முகறகமைளுடன் விருத்திகசய்வதில்


அகனவருக்கும் கதோழில் வழிைோட்டல் மற்றும் ஆயலோசகன ைிகடக்ைச் கசய்வதுடன் முன்கூட்டிய
போடசோகல ிலிருந்து

விலைிக்கைோள்பவர்ைளுக்கு கதோழில் ப ிற்சி கபறுவதற்ைோன வோய்ப்புகுக்ைகை

வழங்ைல்.


தரம்,

புத்தோக்ைம்,

ஆக்ைபூர்வமோனதும்

யபோட்டித்தன்கமமிக்ைதுமோன

மு ற்சி ோைர்ைகை நவீன ைகல கமப்பு மற்றும் உோி

தூ

உற்பத்திைைில்

இைம்

கதோழில்நுட்பங்ைகை கபற்று ஏற்பதற்ைோை

வசதி ைித்தல்


கதோழில்மு ற்சி

யமம்போட்டில்

போடசோகலைள்,

பல்ைகலக்ைழைங்ைள்,

கதோழில்நுட்ப

மற்றும்

கதோழில்ப ிற்சி நிறுவனங்ைைில் கைோள்ைகவ விருத்திகசய்வதங்கு வசதி ைித்து ஊக்குவித்தல்.


உற்பத்தி

அபிவிருத்தி,

யபோட்டித்தன்கமக
கதோழில்நுட்பங்ைள்,

கச ல்முகற

விருத்தி,

விருத்திகசய்வகதக்
புத்தோக்ைங்ைள்,

உற்பத்தித்திறன்

ைருத்திற்கைோண்டு

மற்றும்

சந்கத

யமம்போடு

மற்றும்

சந்கத

விகனத்திறன்

மிக்ை

நவீன

அடிப்பகட ிலோன

விருத்திகசய்வதில் ஒரு சக்திமிக்ை கச ற்போடோை அரோய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்திக


புதி

வடிவங்ைகை

விருத்திகசய்தல்.

இைம் தகலவர்ைள் மத்தி ிலோன தன்னோர்வப் பணி ின் ஊடோை இகைய ோர் அபிவிருத்தி ில் சிவில்
சமூைங்ைளும்,

சமூைம்

சோர்ந்த

அகமப்புக்ைளும்

ஒரு

குறிப்பிடத்தக்ைதும்

கச ற்போட்டுோீதி ோைவும்

பங்ைைிப்புச் கசய்தல்
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சபரைமுவ பல்ைகலக்ைழைத்துடன் இகணந்து இகைய ோர் வலுவூட்டல் பற்றி

டிப்யைோமோ அறிமுைம்

கசய்வதன் ஊடோை இைம் தகலவர்ைளுக்ைோன பல்ைகலக்ைழை அகடகவ உருவோக்ைலுடன் அகனத்து
நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள்

மற்றும்

கச ற்போடுைளும்

சிங்ைைம்,

தழில்

ஆைி

இரு

கமோழிைைிலும்

முன்கனடுக்ைப்படல்


இன மற்றும் போல்நிகல பிரதிநிதித்துவத்கத உறுதிகசய்து, தீர்மோனகமடுத்தல் கச ல்முகறைைில் இைம்
தகலவர்ைகை உள்வோங்குதல்

UNFPA இகைய ோர் நிைழ்ச்சித்திட்ட கவைியீடுைள்

20.4 Million: Sri Lanka’s
Population at a glance
(2015)

Generation to Generation
Dialogue
Available in Sinhala and Tamil
(2015)

National Youth Health
Survey 2012/2013
(2016)

100 Voices Campaign
Leading for Change
(2015)

Behaviour Change
Communication Strategy for
Reproductive Helath
Programmes in Sri Lanka
(2014)

Delivering for Women
and Young People
(2014)

யமலதிை விபரங்ைளுக்ைோை:
கதோடர்பு: நிஷோன் குணயசைர-ஆயலோசைர், கைோள்கை பகுப்போய்வோைர் – இைகம மற்றும் இகைய ோர்ைள்
இலங்கை ஐக்ைி

நோடுைள் சனத்கதோகை நிதி ம், 202, கபௌத்தோயலோை மோவத்த, கைோழும்பு 07

மின் அஞ்சல்: ngunasekera@unfpa.org, கதோகலயபசி: + 94 (011) 2580840

www.srilanka.unfpa.org

www.twitter.com/UNFPASriLanka

www.facebook.com/unfpa.srilanka
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