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இ ங்ளக UNFPA  

கடந்த நோன்கு தசோப்தங்களுக்கும் யம ோக இ ங்ளக 

ஐக்கி  நோடுகைின் சைத்ததோளக நிதி மோைது (UNFPA) 

போலி லும் இைப்தபருக்க சுகோதோரம், தபண்கள் மற்றும் 

இளைய ோர்கைின் உோிளமகள் எனும் விட ங்கைில் 

இ ங்ளக அரசோங்கத்துடன் இளணந்து 

பணி ோற்றிவருகின்றது. அண்ளம ில்  இ ங்ளக ஒரு 

மத்தி  வருமோை நோடோக மோற்றமளடந்ததுடன், UNFPA 

ஆைது இ ங்ளக ின் பிரதோை நோன்கு இளைய ோர் 

பிரச்சிளைகளையும் எதிர்தகோள்வதில் அதன் யநோக்ளக 

திறன் யமம்போடு மற்றும் யசளவ வழங்கள் என்பதிலிருந்து 

தகோள்ளக மட்டக் க ந்துளர ோடல், தகோள்ளக 

ஆய ோசளை மற்றும் தகோள்ளக ஆதரவு என்பைவற்றின் போல் தசலுத்தியுள்ைது. இளைய ோர்களுக்கு 

யவண்டி  சந்தர்ப்பங்களை உருவோக்கிக் தகோள்வதில் அவர்களை பின்ைளட ச் தசய்துள்ை ப  சவோல்கள் 

உள்ைை.  அவற்ளற வருமோறு வளகப்படுத்த ோம்:  

1. க ோசோர மற்றும் சமூகத் தளடகள்  

2. முழுளம ோை இைப்தபருக்க சுகோதோரக் கல்விள ப் தபறுவதில் உள்ை வளர ளறகள்  

3. இளைய ோர்களுக்கு இைப்தபருக்க சுகோதோரக் கல்விள ப் தபறுவதில் உள்ை வளர ளறகள்  

4. இளைய ோர் உள்ைோர்த்தங்களை அங்கீகோிக்கும் வளக ி ோை சூழல் இல் ோளம  

 

 

 

 

 

 

இலங்கை UNFPA இகைய ொர் நிைழ்ச்சித்திட்டம் 

இலங்கை UNFPA இன் இகைய ொர் நிைழ்ச்சித்திட்டமொனது ஒரு முழுகம ொன நிைழ்ச்சித்திட்டமொகும். இது 

யதசி  மற்றும் மொைொண மட்டத்தில், குறிப்பொை இகைய ொர்ைகை அடிப்பகட ொைக் கைொண்ட கைொள்கை 

வகுப்பு, கைொள்கை அமுலொக்ைம், இகைய ொர் தகலகமத்துவம் மற்றும் முழுகம ொன இனப்கபருக்ைக் ைல்வி 

(CRHE) எனும் விட ப்பைப்பில் இகைய ொர்ைகை அபிவிருத்தி ில் கம ப்படுத்தி யநொக்குைின்றது.   

மொைொண ொீதி ொன இகைய ொர் கைொள்கைத் திட்டம் 

சனத்கதொகை ில் ைொற்பகுதி இகைய ொர்ைைொை இருப்பதனொல், யதசி  மற்றும் மொைொண மட்டத்தில் 

உறுதி ொன இகைய ொர் கைொள்கை இருக்ை யவண்டும் என இலங்கை UNFPA ைருதுைின்றது. யதசி  

மட்டத்தில் கபொதுவொை உள்ை சில சவொல்ைள் கவவ்யவறு மொைொணங்ைளுக்கும் பிைத்திய ைமொனதொைவும் 

உள்ைன.  இகைய ொர்ைள் விட த்தில் முதலீடு கசய்யும் யபொது இந்த சவொல்ைகை இனங்ைண்டு ஒரு 

முழுகம ொன அணுகுமுகற உறுதிகசய் ப்படுவது இன்றி கம ொததொகும். இந்த திட்டத்தின் ஊடொை 

ஏன் இகைய ொர் விட த்தில் முதலீடுகசய்ைின்யறொம்?  

ைட்டிைகமப் பருவத்திலிருந்து பருவநிகலக  அகடயும் வகை ொன ைொலப்பகுதி பொதுைொப்பொனதும், 

கவற்றிைைமொனதுமொனதுமொை அகமவது அகனத்துப் பிைகைைைினதும் உொிகம ொகும். ஒரு 

ஆயைொக்ைி மொன, ஆக்ைத்திறன்மிக்ை, பூைணத்துவமிக்ை வொழ்க்கைக்கு யவண்டி  அறிவு, திறன்ைள்  மற்றும் 

இகசவுத்தன்கமக  பருவ வ கத அகடந்தவர்ைள் மற்றும் இகைய ொர்ைள் உறுதிகசய்வதற்ைொன 

சந்தர்ப்பத்கத வழங்ை, குடும்பங்ைளும் சமூைங்ைளும் முதலீட்டில் ைவனம் கசலுத்தப்படுமிடத்து   மொத்திையம 

இந்த உொிகம ொனது அகட ப்கபறும். இது முன் ஒருயபொதும் இல்லொதவொறு தற்யபொது இலங்கைக்கு மிைவும் 

கபொறுத்தப்பொடுகட தொை உள்ைது. 
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இகைய ொர்ைள் வைர்ந்து குடும்பப் 

கபொறுப்புக்ைகை கை ில் எடுக்ை 

உள்ை நிகல ில் CRHE 

இகைய ொர்ைைின் சைதொைம் மற்றும் 

சுைநலத்கத வலுப்படுத்த 

உதவுைின்றது.  

இலங்கை UNFPA ொனது முழுகம ொனகதொரு இகைய ொர் கைொள்கைக  வகுப்பதற்ைொன கதொழில்நுட்ப 

உதவிைள் மற்றும் ஆதைவுடன் அகனத்து மொைொணங்ைைிலும் பணி ொற்ற உத்யதசித்துள்ைது.  

தற்யபொது கதன் மற்றும் சபைைமுவ மொைொண சகபைள் இகைய ொர் கைொள்கை   வகைவுைகை 

ஆவணப்படுத்தியுள்ைதுடன் அகவ இறுதிக் ைட்டத்கத அகடயும்    தறுவொ ில் உள்ைன.  

 

குடித்கதொகைப் பங்ைிலொபத்தின் ப ன்ைகைப் கபறல் 

ைொலொைொலமொை அைசொனது இலவசக் ைல்வி மற்றும் இலவச மருத்துவ வசதிைள் ஊடொை கதொடர்ந்தும் 

இகைய ொர்ைள் விட த்தில் முதலீடுகசய்து 

வருைின்றது. இருப்பினும், ைடந்த நொன்கு 

தசொப்த ைொலப்பகுதி ில் இகைய ொர் 

அபிலொகசைளுக்கும் அைசக்கும் இகட ில் 

கதொடர்ச்சி ொை ஏற்பட்ட முைண்பொடு அைகச 

வன்முகறைளுடனொன மூன்று ைிைர்ச்சிைகை 

எதிர்கைொள்ைச் கசய்துள்ைது. அதன் 

விகைவொை, இகைய ொர்ைைொல் 

அவ்வொறொனகதொரு பதில் நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்பட்டதற்ைொன ைொைணத்கத விைக்ை 

பொொி  மு ற்சிைள் எடுக்ைப்பட்டன. இங்கு 

வறுகம, கதொழிலின்கம, மற்றும் இகைய ொர்ைகைப் புறம்தள்ளுதல் என்பன பிைதொன மூலங்ைைொை 

அகட ொைம் ைொணப்பட்டுள்ைன. இந்தப் பின்னணி ில் UNFPA ொனது இகைய ொர்ைகை அபிவிருத்தி ின் 

கம ப்பகுதி ொைக் கைொள்வதுடன், அவர்ைைது முழுகம ொை உள்ைொர்த்தத்கத அகட  அனுமதிக்கும் 

வகை ிலொன நிகலப்பொட்கடக் கைொண்டுள்ைது.  

தற்யபொகத  இலங்கை ின் 20.4 மில்லி ன் சனத்கதொகை ில் 4.4மில்லி ன் யபர் (15-29) 

இகைய ொர்ைைொவொர். இலங்கை இந்த சனத்கதொகைப் பங்ைிலொபத்தின்* ப கன அகட ,  இலங்கை UNFPA 

ஆனது இகைய ொர்ைள் மற்றும் பருவவ கத அகடந்தவர்ைள் சொர்பொன இனப்கபருக்ை சைொதொை யசகவைகை 

வழங்குவதுடன் அதனுடன் சொர்ந்த உொிகமைகை பூர்த்திகசய்வதகன    உறுதிகசய்வதில் யதசி , உப யதசி  

நிறுவனங்ைள் மற்றும் ஏகன  பங்ைொைர்ைகையும் ஒருங்ைிகணத்து சொன்றுைகை அடிப்பகட ொைக் கைொண்ட 

அணுகுமுகறக்கு உதவிவருைின்றது. யமலும், சொதைமொன கைொள்கை சூழல் மற்றும் நகடமுகறைகை 

உருவொக்குவதன் ஊடொை இலங்கை UNFPA ஆனது இகைய ொர்ைளுக்கு தகலகமத்துவத்கத எடுக்ை 

வழிவகுப்பதுடன் சமொதொனம் மற்றும் நிகல ொன அபிவிருத்திக  யநொக்ைி  நொட்டின் இகடமொறுநிகலக்கும் 

பங்ைைிப்புச்   கசய்ைின்றது.   

ஓர் இகைய ொர் கைொள்கை ில் முழுகம ொன இனப்கபருக்ை சுைொதொைக் ைல்வி (CRHE) ஏன் 

உள்ைது?  

இகைய ொர்ைைின் பொலி ல் மற்றும்  இனப்கபருக்ை சுைொதொைம் 

மற்றும் உொிகமைள் மீதொன முதலீடொனது இகைய ொர்ைள் 

சமத்துவமொைவும், நலமொைவும் வொழ்வதற்கும், தமது முழுகம ொன 

உள்ைொர்த்தத்கத அகடவதற்கும் தமது சமூைத்தின் நிகல ொன 

அபிவிருத்திக்குப் பங்ைைிப்புச் கசய்வதற்கும் மிைவும் 

இன்றி கம ொததொகும். பொலி ல் மற்றும் இனப்கபருக்ைத் 

கதொகுதியுடன் கதொடர்பொன அடிப்பகட உடற்கூற்றி ல் மற்றும் 

உடலி ல் விட ங்ைகை இகைய ொர்ைள் அறிந்திருக்ை 

*Sri Lanka 25 million people and implications population and housing projections 2012-2062 by De Silva, 

W. Indralal, De Silva, Ranjith (UNFPA, 2015), 

சனத்கதொகைப் பங்ைிலொபம் 

15 வயதுக்குக் 

குறைந்த 

சனத்ததொறக 
15 - 59 வயதுக்கு இறைப்பை்ை 

சனத்ததொறக 

60வயதும் அறதவிைக் 

கூடிய  சனத்ததொறக 



3 | P a g e  

 

யவண்டும். அது அவர்ைளுக்கு தமது வொழ்வில் சொி ொன சந்தர்ப்பத்தில் அறிவுபூர்வமொன தீர்மொனங்ைகை எடுக்ை 

உதவும்.  பிகழ ொன ைருத்துக்ைளும், யபொதி  அறிவின்கமயும் ஆற்றலின்கமயும் இகைய ொர்ைகை தமது 

முழுகம ொன உள்ைொர்த்தத்கத அறி  முடி ொது தடுக்ைின்றன.  

 

njd; மொைொண இகைய ொர் கைொள்கைக  யநொக்ைி  

இலங்கை UNFPA ொனது வட மொைொண சகபயுடன் நீண்டைொல 

உறகவ கவத்துவருைின்றது. யுத்தைொலத்திலும், மீள் குடிய ற்றம் 

உள்ைிட்ட உடனடி மீள்குடிய ற்றத்கத அடுத்தும், 

இனப்கபருக்ை சுைொதொை பைொமொிப்பு யசகவைள்,  ைர்ப்பிணித் 

தொய்மொர்ைளுக்ைொன பிைசவைொல உதவிப் கபொருட்ைள், கபண்ைள் 

மற்றும் யுவதிைளுக்ைொன துப்புைவுதுவொய்ைள் வழங்ைப்பட்டு 

இனப்கபருக்ை சுைொதொை வசதிைள் உறுதிகசய் ப்பட்டன.  இந்தப் 

பின்னணியுடன் இலங்கை UNFPA  ொனது மொைொண 

இகைய ொர் கைொள்கைக  விருத்திகசய்வதில் தற்யபொது 

வடமொைொண சகப ின் இகைஞர் விவைொை அகமச்சுடன் 

இகணந்து பணி ொற்றிவருைின்றது. இந்த மு ற்சிக  அகடயுமுைமொை அைசொங்ைம், கூட்டுறவு, சிவில் சமூை 

மற்றும் இகைய ொர் தகலவர்ைள் உள்ைிட்ட அகனத்து பங்ைொைர்ைளும் ஒன்றிகணக்ைப்படுவொர்ைள். இது 

வடமொைொண இகைய ொர்ைைின் குறித்த யதகவைகை அகட ொைங்ைண்டு இகைய ொர்ைகை 

கம ப்படுத்தி கதொரு கைொள்கைக  வகைவதற்கு மொைொண சகபக்கு யவண்டி  ஆதைகவயும் உதவிைகையும் 

வழங்ைவதற்ைொன பணிக  ஆைம்பிப்பகத இலக்ைொைக் கைொண்டுள்ைது.    

 

 

 

 

 கதன் மொைொண இகைய ொர் சுைொதொைத்தில் மொவட்டொீதி ொன யவறுபொடுைள்  

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 இகைய ொர்ைள் தீர்மொனகமடுத்தலில் பங்யைற்றல் மற்றும் நிகல ொன அபிவிருத்திச் கச ன்முகறக்குப்  

பங்ைைிப்புச் கசய்வதில் முக்ைி  பங்குவைித்தலுக்குச் சொதைமொன சூழகல  உருவொக்ைல். 

 முழுகம ொன இனப்கபருக்ை சுைொதொைக் ைல்வியும் அதனுடன் இகணந்த உொிகமைளும் ஊடொை 

இகைய ொர்ைகை வலுவூட்டல்  

 FUzhfiy (4.1%) kw;Wk; khj;jiw (4.6%) khtl;lq;fNshL xg;gpLifapy; rg;ufKt khfhzj;ij Nrh;e;j 
mk;ghe;Njhl;il khtl;lj;jpy; (5.4%) gjpd;k tajpy; fUTWk; tPjk; mjpfkhf fhzg;gLfpwJ. 

 தேசிய நிலையுடன் (8.8/ 1000 பிறப்பு) ஒப்பிடுலையில் சிசு மரண விகிேம் கதன் khfhzkhj;jpd; %d;W 
khtl;lq;fspYk; FiwthfNt fhzglg;gLtJ Fwpg;gpljf;fJ.  

 தேசிய நிலையுடன் (32.5/ 100,000 இறப்பு) ஒப்பிடுலையில் mk;ghe;Njhl;il (39.8/100,000 இறப்பு) பிரசவ 
ோய் இறப்பு விகிேம் அதிைமாகும் MapDk; fhyp khtl;lkhdJ (27.4) Fiwthd tPjj;ij nfhz;Ls;sJ. 
  

*Annual Report on Family Health Sri Lanka 2013, Family Health Bureau, Ministry of Health, Sri Lanka  
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 கதன் மொைொணங்ைளுடன் ஒப்பிடுகை ில் வட மொைொணத்தில் இகைய ொர் ைல்வி முன்யனற்றம் 

 

 

 

 

 

 

 

கதன் மொைொணத்தில் கதொழிலற்ற இகைய ொர் புள்ைிவிபைம்    

 

 

 

 

 

 

 

ஓர் இகைய ொர் கைொள்கைக ப் கபறுவதில் ைகடப்பிடிக்ைப்படும் கச ன்முகறைள் 

கம ப் புள்ைி – திட்டமிடல் படிமுகறைகை ஒழுங்ைகமப்பதற்ைொை குறித்த மொைொணத்தின் மொைொண 

இகைய ொர் விவைொை அகமக்சு கம ப் புள்ைி ொை நி மிக்ைப்படுைின்றது.  மொைொண அகமச்சர் கச லொைர் 

அல்லது மொைொண அகமச்சினொல் நி மிக்ைப்பட்ட அதிைொொிக ொருவர் தகலகமத்துவத்கத கபறுப்யபற்று 

முன்கனடுப்பொர்.  

 

பங்ைொைர் ஆயலொசகன 

முதல்படி ோக அரச துளற, தைி ோர் துளற, சிவில் சமூக, சம த் 

தள வர்கள் மற்றும் இளை  தள வர்கைிலிருந்தோை தைிநபர்களை 

ஒன்றிளணத்த ஒரு உ ர்மடட்ட பல் பங்குதோரர் க ந்தோய ோசளை 

நளடதபற்றது. தகோள்ளக வகுப்பு மற்றும் இளைய ோர்களுடன் 

ததோடர்போக பரவ ோகக் க ந்துளர ோடப்பட்ட  ததோழில் 

வோய்ப்புக்கள், கல்வி, இைப்தபருக்க சுகோதோரம், சமூக மற்றும் 

குடி ி ல் பங்யகற்பு எனும் விட ப்பரப்பில் தற்யபோளத  யபோக்கு 

மற்றும் இளடதவைிகளை அறிவதில் அவர்கள் தமது பு ளமள யும், 

ஆற்றல்களையும் வழங்கியுள்ைைர். தகோள்ளக வகுப்புக்கோக இந்த க ந்தோய ோசளை ிலிருந்து தபறப்பட்ட 

போிந்துளரகைின் ஒரு வளரவு கீயழ தரப்பபட்டுள்ைது.  இந்தப் போிந்துளரகளை ஒன்றிளணத்து ஒரு நகல் 

தகோள்ளக வளரளவத் த ோோிப்பதற்கோைததோரு இ க்கக் குழு நி மிக்கப்பட்டுள்ைது.  இந்தக் குழுவில் ததன் 

மோகோண கல்வி அளமச்சின் தச  ோைர் தள ளமவகிப்பதுடன் ததன் மோகோணத்தின் மூன்று 

மோவட்டங்கைிலிருந்துமோை (கோலி, மோத்தளற, ஹம்போந்யதோட்ளட)  ததோிவுதசய் ப்பட்ட துளரசோர் நிபுணர்கள் 

மற்றும் இைம் தள வர்களும் உள்ைடங்குகின்றைர். அதன் பின்ைர்  கோ  அவகோசம் மற்றும் குறிகோட்டிகள் 

  யதசி  சைொசொியுடன் ஒப்பிடுகை ில் (40.7%)  இைண்டொம் தைக் ைல்வி ில் khj;jiw மொtl;lj;jpy;  (40.2%) 

Fiwe;j நிகல ில் உள்ைது. மற்றும் ை.கபொ.த. சொ/த  (16.2%), உ/த (11.6%) மற்றும் உ ர் ைல்வி (2.3%) 

மட்டங்ைள் யதசி  சைொசொி ிலும் பொர்க்ை மிைக் குகறவொை உள்ைது (ஒழுங்குமுகறப்படி 17%, 12.3% மற்றும் 

2.7%). 

 யதசி  நிகலயுடன் ஒப்பிடுகை ில் njd; மொைொணம் குகறந்த (24.8%) ைணணி  ப ன்பொட்டு அறிகவக் 

கைொண்டுள்ைனர் (யதசி  மட்டம் - 25.1%). 

 யதசி  சைொசொியுடன் (3.8%) ஒப்பிடுகை ில் njd; மொைொண த்தில் (4.3%) கதொழிலற்யறொர் வீதம் 

அதிைமொகும்.   

 யதசி  சைொசொியுடன் ஒப்பிடுகை ில் (15.2% மற்றும் 40.2%) njd; மொைொண (16% மற்றும் 34.7%) அைச 

மற்றும் Kaw;r;rpahz;ik  துகற ஊழி ர்ைைின் எண்ணிக்லை mjpfk;. ஆனொல் யதசி  சைொசொியுடன் 

(40.5%) ஒப்பிடுகை ில் njd; மொைொண (38.9%)  jdpahh; njhopy;Jiw Copah;fspd; njhif 

FiwthFk;.   

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

  

 

*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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அடங்கைோக தகோள்ளக அமு ோக்கத்தின் முன்னுோிளம பகுதிகைின் அடிப்பளட ில் தச ற்போடுகள் 

இைங்கோணப்படும். உ ர் சர்வயதச தரத்தி ோை தச ற்போடுகளை உறுதிதசய்யும் வளக ில் இ ங்ளக UNFPA 

 ோைது தகோள்ளக அமு ோக்கத்துக்கோை ததோழில்நுட்ப ஆய ோசளைகளுடைோை உதவிகளை ததோடர்ந்தும் 

வழங்கும்.    

இந்த க ந்தோய ோசளை நிகழ்வோைது  தகௌரவ மோகோணசளப அளமச்சர், தச  ோைர் மற்றும் மோகோண 

சுகோதோரப் பணிப்போைர் மற்றும் குறித்த அளமச்சுக்கைின் சியரஷ்ட உத்திய ோகத்தர்கைின் ஆதரவுடன் 

நளடதபற்றது. யமலும், யதசி  இளைஞர் யசளவ மன்றத்தின் மோகோண மற்றும் மோவட்ட மட்ட 

உத்திய ோகத்தர்கள், மோவட்ட தச  கங்கைின் இளைஞர் உத்திய ோகத்தர்கள், ததோழில் ப ிற்சி நிள  ங்கள் 

மற்றும் பல்கள க்கழகங்கைின் மோணவர்கள், அளைத்து சமூகங்கள், பிரயதசங்கைிைதும் இைம் 

தள வர்களும் பங்யகற்றைர். இந்த க ந்தோய ோசளைள  அடிப்பளட ோகக் தகோண்டு போிந்துளரகளுடைோை 

ஒரு நகல் அறிக்ளகள  வறுளம பகுப்போய்வுக்கோை ளம ம் (CEPA) த ோோித்துள்ைது.    

 

2015 டிதசம்பர் மோதம் நளடதபற்ற ஒரு பல்தரப்பு பங்கோைர் க ந்தோய ோசளை மற்றும் ததன் மோகோண கல்வி 

அளமச்சிைோல் நடோத்தப்பட்ட பல்யவறு ஆய ோசளைக் 

கூட்டங்கைிைதும் தபறுயபறோகயவ பின்வரும் போிந்துளரகள் 

உள்ைை. யதசி  மற்றும் நிள  ோை அபிவிருத்தி இ க்குகள் 

(SDGs) உள்ைிட்ட இந்த போிந்துளரகள் சர்வயதச மற்றும்  மோகோண 

மட்ட அபிவிருத்திகைில் கருத்தில் தகோள்ைப்படும்.   பின்வரும் 

அளைத்துப் போிந்துளரகைிலும் இளைய ோர்கைின் பற்யகற்பு 

மற்றும் பங்கைிப்ளபயும் அமு ோக்கத்தின் அளைத்து 

நிள களையும் தகோண்டுள்ைளம முக்கி மோைது. 15-29 வ துக்கு 

உட்பட்டவர்கள் இளைய ோர்கைோகக் கருதப்படுகின்றைர் (யதசி  

இளைஞர் தகோள்ளக, இ ங்ளக 2014) 

வறுளம பகுப்போய்வுக்கோை ளம ம் (CEPA) இந்த க ந்தோய ோசளைள  ஒருங்களமத்தது. மூன்று பரந்துபட்ட 

பிோிவுகைின் கீழ் இந்த போிந்துளரகள் கீயழ குறிப்பிடப்பட்டவோறு க ந்துளர ோடப்பட்டது.  

போிந்துளரகைின் சுருக்கம்*  

 இளை  சமுதோ த்துக்கோை சந்தர்ப்பங்கள் – யுத்தத்துக்குப் 

பிந்தி  தபோருைோதோர வைர்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்திள  

கவைத்தில் தகோள்ளுமிடத்து, இளைஞர்களுக்கோை 

சந்தர்ப்பங்கள் உோி  யநரத்தில் உருவோக்கப்பட்டுள்ைது.   

o சுற்று ோத்துளற – இ ற்ளகள  அடிப்பளட ோகக் தகோண்ட 

/ சூழல்சோர் சுறற்று ோத்துளற மற்றும் ஏளை  அபிவிருத்தி 

ளம ங்களை விருத்திதசய்தல்  

o விவசோ ம் மற்றும் தபருந்யதோட்டத்துளற – புதி  ததோழில் 

நுட்பங்கள் மற்றும் முளறளமகளைப் பிரய ோகித்தல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இத்துளற ினுள் தமது 

திறன்கள் மற்றும் தபறுமோைங்களை விருத்திதசய்துதகோள்ை இளை  தள முளற ிைர் 

ஊக்குவிக்கப்படுவர்.   

o மீன்பிடி – முளறசோர் முளறளமகள் ஊடோக, ததோழில்/வி ோபோரத்துக்கோை அளடளவ அதிகோிப்பதில் 

சமத்துவமோை கல்வி, திறன்கள் யமம்போடு மற்றும் வைர்ச்சிக்கோை சமத்துவமோை அளடளவ 

உறுதிதசய்வதில், டிப்யைோமோக்கள் மற்றும் ஏளை  அடிப்பளடகைின் ஊடோக கடல்சோர் 

பல்கள க்கழகங்களுக்கு இளைஞர்களை இளணத்தல்   

o மரபுோீதி ோை, மரபுோீதி ற்ற மற்றும் ததோழில்மு ற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யமலும் 

விருத்திதசய் ப்பட்டு அது உபோ ோீதி ோை முளற ில் சுற்று ோத்துளற உள்ைிட்ட விருத்தியுரும் 

சந்ளதகள் மற்றும் ளகத்ததோழில்களுடன் இளணக்கப்படும்.  
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 இளைய ோர் வலுவூட்டல் – இளைய ோர்கள் முளறசோர் மற்றும் முளறசோரோ துளறகள் இரண்டிலும் 

உள்ைைர் என்பளதப் புோிந்து அவர்களுக்கு உோி  நிறுவைங்கள் மற்றும் யதளவ ோை திறன் யமம்போடு 

மற்றும் சமூகத்தில் முழுளம ோகப் பங்யகற்கதற்கோை உோி  அளடவு வழங்கப்பட யவண்டும்.   

வியேடமோக முளற ோக அளமப்புக்கைில் ததோடர்ந்தும் இருக்கப்பதில் யதோல்வியுற்றவர்கள்.     

o  தமோழி உோிளமகளை அங்கீோித்தல், க ோசோர மற்றும் பண்புடைோை விழுமி ங்களை 

யமம்படுத்துவதில் மற்ளற  சம ங்களையும் மரபுகளையும் கற்பதன் முக்கி த்துவம், மரபுகள், 

முழுளம ோை இைப்தபருக்க சகோதோரக் கல்வி ின் முக்கி த்துவம் உள்ைிட்ட அங்கீகோரங்கள் 

ஊடோக நீதி மற்றும் சமத்துவத்ளத யமம்படுத்தல். கிரோமி ப் போடசோள கைின் ஆசிோி , 

ப ிற்சிகள், தகவல் ததோழில்நுட்ப வசதிகள் ஆகி ைவற்ளற விருத்திதசய்  நடவடிக்ளக 

எடுத்தல்.  

o ததோழில் ப ிற்சியும் திறன்கள் யமம்போடும் – திறன்கள் யமம்போட்டுக்கோக அர்ப்பணிப்புடன் 

தச ற்படும் நிறுவைங்கள் வறி  மக்களுக்கும் கிளடக்கும் வளக ில் கடன் திட்டங்கள் 

மற்றும் எளை  முளறளமகளை அறிமுகம் தசய்தல். சத்வயதச மட்டத்தில் அங்கீகோரம் தபறும் 

வளக ில் உள்நோட்டு பட்டங்கள் மற்றும் டிப்யைோமோக்கைின் தரத்ளத அதிோித்தல். 

கிளடக்கப்தபறும் சிறந்த வசதிகள் மற்றும் ப ிற்றுவிக்கப்பட்ட ப ிற்சி ோளுர்கைின் 

கிளடப்பைளவ உறுதிதசய்யும் வளக ில் ததோழில் ப ிற்சி உட்கட்டளமப்பில் முதலீடு 

தசய்தல்     

o சுகோதோரமும் சுகவோழ்வும் – விளை ோட்டுக்கோை அளடளவ விருத்தி தசய்வதில் இளைய ோர் 

கழகங்களுக்கோை யபோதி  நிதி உதவிகளை ஒதுக்கீடு தசய்தல். அளைத்து மட்டங்கைிலும் 

உை உடல் பற்றி ததோரு முழளம ோை கல்விள  உறுதிதசய்யும் வளக ில் முழுளம ோை 

இைப்தபருக்க சுகோதோரக் கல்வி மற்றும் அறிளவ அறிமுகம் தசய்தல்.    

o விளை ோட்டும் கள யும் – சிறந்த வோழ்வுக்கு வழிவகுக்கவும் ததோடர்போடல் திறன்களை 

விருத்திதசய் வும் விளை ோட்டு மற்றும் கள த் துளற ில் இளைய ோர்களை ஊக்குவிப்பதில் 

கோலி இ க்கி  விழோ யபோன்ற சர்வயதச நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை பிரய ோகித்தல். 

இளைய ோர்களுக்கோை போதுகோப்பு வள  

 சம  மற்றும் க ோசோர நிறுவைங்களுடைோை போடசோள களை தச ற்போட்டுோீதி ோை போடசோள சோர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் மற்றும் தச  மர்வுகளுடன் ததோடர்புபடுத்துவதன் மூ ம் இளைய ோர்கைின் 

உள்ைோர்த்தத்ளத மட்டுப்படுத்தும் உைப்போங்ளக யமம்படுத்தல்  

 இளைய ோர் பங்யகற்பும் அரசி ல் பிரதிநிதித்துவமும் – சமூகங்கள் மற்றும் யதசி  மட்ட  

சகோக்களுடைோை நம்பிக்ளகள  மீள் கட்டித ழுப்புவதில் உள்ளூரோட்சி மட்டத்தில் அர்த்தமிக்க 

பங்யகற்புடைோை இளைய ோர் பிரதிநிதித்துவத்ளத விருத்திதசய்தல்  

 வறுளம, ஓரங்கட்டப்படல் மற்றும் அவற்றுடன் ததோடர்போை சமூகப் பிரச்சிளைகள் – இைப்தபருக்க 

சகோதோரக் கல்விள  அறிமுகம் தசய்தல் மற்றும் போலி ல் ோீதி ோக பரவ ோக்கமளடயும் யநோய்கள் 

பற்றி  விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்தலுக்கோை ஒதுக்கப்பட்ட இளைய ோர் குழுக்களை (சோதி, பிோிவு 

மற்றும் சம  அடிப்பளட ி ோை) உள்ைடக்குவதற்கோை தபோறிமுளறள  அறிமுகம் தசய்தல் 

 

*இகவ கவைி ொர் ஆயலொசர்ைள் மற்றும் இலங்கை வறுகம பகுப்பொய்வு கம ம் (CEPA) மூலம் 

கதொகுக்ைப்பட்ட ஆயலொசகனக்குப் பின்னைொன அறிக்கைைைிலிருந்தொன புொிந்துகைைைின் சுருக்ைமொகும்.  இந்த 

அறிக்கை பற்றி  யமலதிை விபைங்ைகை இலங்கை CEPA அல்லது இலங்கை UNFPA ஐ கதொடர்புகைொண்டு 

கபற்றுக்கைொள்ை முடியும்.   
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UNFPA இகைய ொர் நிைழ்ச்சித்திட்ட கவைியீடுைள் 

                                        

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

யமலதிை விபைங்ைளுக்ைொை: 

கதொடர்பு: நிஷொன்  குணயசைை-ஆயலொசைர், கைொள்கை பகுப்பொய்வொைர் – இைகம மற்றும் இகைய ொர்ைள் 

இலங்கை ஐக்ைி  நொடுைள் சனத்கதொகை நிதி ம், 202, கபௌத்தொயலொை மொவத்த, கைொழும்பு 07  

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