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அரேொங்கைத்தின் வ�ொருளொதொரக் வகைொள்கைகை்ள ந்டேமு்றப்�டுத்துெதற்கைொன முக்கிை கைருவிைொகை 
ெரவு வேலவுத்திடடேம் உளளது. அத்துடேன் அரசிைல் மற்றும் ேமூகை வகைொள்கைகைளில் அரேொங்கைத்தின் 
முன்னுரி்ம்ையும் இது பிரதி�லிக்கிறது. இதன் வி்ளெொகை ெரவு வேலவுத்திடடேங்கைள அரசிைல் ரீதிைொகை 
“நடுநி்லைொனதொகை்ெொ“ �ொல்நி்ல நடுநி்லைொனதொகை்ெொ இருப்�தில்்ல. வேலவின மு்றகைள மற்றும் 
நிதி ஒதுக்கீடுகைள வெவ்ெறு �ொலினங்கைளுக்கு வெவ்ெறு ெ்கைைொன தொக்கைத்்த ஏற்�டுத்துெ்த கைடேநத 
கைொல ேொன்றுகைள வெளிப்�டுத்துகின்றன.1  �ொல்நி்ல வ�ொறுப்பு ெரவுவேலவுத்திடடேம் (GRB - Gender-responsive 
budgeting) என்�து ெரவு வேலவுத்திடடேத்தின் அ்னத்து நி்லகைளிலும் �ொல்நி்ல �ரிமொணங்கை்ள 
உளளடேக்கும் ெ்கையில் ெடிெ்மக்கைப்�டடே வேைலொக்கைம் ஆகும். இது திடடேமிடேப்�டடே வேலவினம் 
வேைல்�ொடடின் மூலம் வ�ணகைளுக்கும் ஆணகைளுக்கும் ஏற்�டும் தொக்கைங்கை்ள மதிப்பிடும் வேைன்மு்ற 
அல்லது ஆணகைளுக்கும் வ�ணகைளுக்கும் ேமமொன �லன்கைள கி்டேப்�்த உறுதிவேய்ெதற்கைொகை ேடடேம், 
வகைொள்கைகைள மற்றும் திடடேங்கை்ள உளளடேக்கிை எநதவெொரு வேைல்மு்ற்ை குறிக்கிறது.2 

ஏறக்கு்ற 30 ஆணடுகைளுக்கு முன்பு �ொல்நி்ல வ�ொறுப்பு ெரவு வேலவுத்திடடேம் முதன்முதலில் 
ந்டேமு்றக்கு ெநத்�ொ்த �ல நொடுகைள அ்த ஏற்றுக்வகைொணடேன. அரேொங்கைத்தின் வேலவினங்கைள 
எவெொறு வ�ணகைளுக்குப் �லனளிக்கின்றன மற்றும் �ொல்நி்ல ேமத்துெத்திற்கு ெரவு வேலவுத்திடடேங்கைள 
எவெொறு �ங்கைளிக்கின்றன என்�்த மதிப்பிடுமொறு ஐக்கிை நொடுகைள ே்� பீஜிங் பிளொர்ட்�ொர்ம் ஃ்�ொர் 
ஆக்ஷனில் (BPfA - Beijing Platform for Action) அ்ழப்பு விடுத்த 1995ஆம் ஆணடு முதல் �ொல்நி்ல வ�ொறுப்பு 
ெரவுவேலவுத்திடடேத்தின் முன்முைற்சிகை்ளப் �ைன்�டுத்துெது கைருத்தில் வகைொளளப்�டடேது.3 �ொல்நி்ல 
வ�ொறுப்பு ெரவுவேலவுத்திடடேம் மூலம் வெற்றிகைரமொன வி்ளவுகை்ளப் வ�ற்றுக்வகைொணடே ெளர்நதுெரும் 
நொடுகைளுக்கைொன உதொரணமொன ருெொணடேொ மற்றும் எதி்ைொப்பிைொவில்  GRB மூலம் முக்கிை விடேைங்கைளொன 
(அதொெது �ொடேேொ்லயில் அனுமதி மற்றும் சுகைொதொரம்) நிதிக் வகைொள்கைகைளில் மொற்றம் ஏற்�டடுளளதுடேன் 
வ�ொருளொதொர மற்றும் அரசிைல் து்றகைளில் வ�ணகைளின் �ங்கைளிப்பும் அதிகைரித்துளளன. ்�ொதுமொன 
நிதியுதவி, வெற்றிகைரமொன ந்டேமு்றப்�டுத்தல், அ்னத்து முடிவுகை்ளயும் வதொடேர்ச்சிைொகைக் கைணகைொணித்தல் 
்�ொன்ற முக்கிைமொன கைொரணிகைள �ொல்நி்ல வ�ொறுப்பு ெரவு வேலவுத்திடடேத்்த ருெொணடேொ பின்�ற்ற 
உதவின. 4 

�ொலின ெரவு வேலவுத்திடடேத்்த முன்வனடுப்�தற்கைொன இலங்்கையின் முைற்சிகைள இப்்�ொதுதொன் 
ஆரம்பித்துளளன. இலங்்கையின் �ொலின ெரவுவேலவுத்திடடேத்்த ஊக்குவிக்கும் ேமீ�த்திை முைற்சிைொகை 
2018ம் ஆணடில் �ொலின பிரதொன வேைலொற்று்கைச் சுடடிகைள உருெொக்கைப்�டடேதுடேன் அறிமுகைப்�டுத்தப்�டடேன. 
2018 ெரவுவேலவுத்திடடே அ்ழப்பில், 2017 முதல் 2019 ெ்ரயில் நடுத்தர கைொல ெரவுவேலவுத்திடடேக் 
கைடடே்மப்பின் கீழ் ந்டேமு்றப்�டுத்தப்�டே ்ெணடிை �ொல்நி்ல வ�ொறுப்பு ெரவு வேலவுத்திடடேத்திற்கைொன 
சில ஆரம்� நடேெடிக்்கைகை்ள நிதிை்மச்சின் கீழுளள ்தசிை ெரவு வேலவுத்திடடேத் தி்ணக்கைளம் 
அறிமுகைப்�டுத்திைது.

அதன் பிரகைொரம், அ்னத்து அ்மச்ேர்ெ அ்மச்சுக்கைள, இரொஜொங்கை அ்மச்சுக்கைள, மொகைொண ே்�கைள 
ெரவு வேலவுத்திடடே மதிப்பீடுகை்ளத் தைொரிக்கும்்�ொது கைெனத்தில் எடுத்துக்வகைொளள ்ெணடிை 12 பிரதொன 

அறிமுகம்
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வேைலொற்று்கை சுடடிகை்ள வ�ணகைள மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி அ்மச்சு உருெொக்கிைது5 (கைொணபிப்பு 
1 ஐப் �ொர்க்கைவும்). ஐக்கிை நொடுகைளின் நி்லைொன அபிவிருத்தி இலக்குகைளில் �ொலின ேமத்துெம் மற்றும் 
வ�ணகைள மற்றும் சிறுமிகை்ள ெலுவூடடுதல் என்னும் 5ெது இலக்குக்கு அ்மெொகை இநதப் பிரதொன 
வேைலொற்று்கைச் சுடடிகைள ெடிெ்மக்கைப்�டடுளளன.6  ்மலும் 2019-2021 நடுத்தரக்கைொல நிதிக் கைடடே்மப்பின் 
கீழ் அ்மச்சுக்கைள இநத 12 பிரதொன வேைலொற்று்கை சுடடிகைளின் முன்்னற்றம் குறித்து ்தசிை ெரவு 
வேலவுத் தி்ணக்கைளத்திடேம் தகைெல் ேமர்ப்பிக்கை ்ெணடும் என ெரவு வேலவுத்திடடே சுற்றறிக்்கை 2/2019  
(நிதிை்மச்சினொல் வெளியிடேப்�டடேது) குறிப்பிடுகிறது. என்ெ 2020 மற்றும் 2021 ெரவு வேலவுத்திடடே 
தைொரிப்பிலும் �ொல்நி்ல வ�ொறுப்பு ெரவுவேலவுத்திடடேக் வகைொள்கை வதொடேரப்�டும் என்�து வதளிெொகிறது.

அ்னத்து அ்மச்சுக்கைளும் மொகைொண ே்�கைளும் இநதப் பிரதொன வேைலொற்று்கை சுடடிகைளின் முன்்னற்றம் 
குறித்து ்தசிை ெரவு வேலவுத் தி்ணக்கைளத்திடேம் தகைெல் ேமர்ப்பிக்கை ்ெணடும். ்மலதிகைமொகை, இநதப் 
வ�ொது அதிகைொரே்�கைள �ொலின விடேைங்கை்ளக் ்கைைொளெதற்வகைன அலுெலர் ஒருெ்ர நிைமிப்�துடேன், 
�ொல் அடிப்�்டேயில் பிரிக்கைப்�டடே தரவுதளங்கைள மற்றும் தகைெல் அ்மப்புகை்ள மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் 
அபிவிருத்தி அ்மச்சிற்கு ேமர்ப்பிக்கைவும் கைடே்மப்�டடுளளன.

ெரவு வேலவுத்திடடே அ்ழப்பில் குறிப்பிடேப்�டடே பிரதொன வேைலொற்று்கை சுடடிகை்ள அ்டேெதில் 
இலங்்கையின் வேைல்திறன் மிகைக் கு்றெொகை உளளது. 83 ேதவீதமொன அ்மச்சுக்கைள எநதவெொரு 
முன்்னற்றத்்தயும் எடடேவில்்ல, 17 ேதவீதமொன அ்மச்சுக்கைள �லவீனமொன முன்்னற்றத்்தப் 
�திவுவேய்துளளன என்�்த பிரதொன வேைலொற்று்கை சுடடிகை்ள ந்டேமு்றப்�டுத்துெதில் ஏற்�டடுளள 
முன்்னற்றத்்த மதிப்பிடும் வெரிட்டே ரி்ேர்ச்சின் 2021ம் ஆணடு அறிக்்கை கைொடடுகிறது. பிரதொன 
வேைலொற்று்கை சுடடிகைளின் ்மற்�ொர்்ெ மற்றும் கைணகைொணிப்பில் கைொணப்�டும் கைடடுப்�ொடுகைள அர்த்தமுளள 
முன்்னற்றத்திற்குத் த்டேைொகை விளங்குெ்த அநத அறிக்்கை சுடடிக்கைொடடுகிறது.

இலங்்கையிலுளள வ�ொது அதிகைொரே்�கைள ெழங்கியுளள தகைெல்கைளின் அடிப்�்டேயில், இநத 
ஒவவெொரு பிரதொன வேைலொற்று்கை சுடடியின் முன்்னற்றம் வதொடேர்பில் வெரிட்டே ரி்ேர்ச் வதொடேர்நதும் 
மதிப்பிடடேது. பிரதொன வேைலொற்று்கை சுடடிகைளின் 2019 முன்்னற்றத்்த 2020ம் ஆணடுடேன் ஒப்பிடுெ்த 
இநத அறிக்்கையின் முக்கிை ்நொக்கைமொகும். ்மலும் இநத பிரதொன வேைலொற்று்கை சுடடிகைள வதொடேர்�ொன 
தகைெல்கை்ள அரேொங்கைம் எவெொறு ஆெணப்�டுத்துெதுடேன் கைணகைொணிக்கின்றன என்�திலுளள முக்கிை 
பிரச்சி்னகை்ளயும் இ்டேவெளிகை்ளயும் இநத அறிக்்கை சுடடிக்கைொடடுகிறது (�ொல்நி்ல வ�ொறுப்பு ெரவு 
வேலவுத்திடடேத்தில் எதிர்கைொலத்தில் இலங்்கையின் வேைல்திற்ன ்மம்�டுத்துெதற்கைொன �ரிநது்ரகை்ளயும் 
ெழங்கை முற்�டுகிறது).
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காண்பிப்பு 01: மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி அலமச்சினால் உருவாககப்பட்ட பிரதான பெயைாற்றுலக 

சுடடிகள்

பி.பெ.சு தலைப்பு

1 சதாழிற்்பகையில் ச்பணைளின ்பஙகு்பற்றுதல் ெதவீதத்கத அதிைரித்தல்;

2 நிதியுதவி நிைழ்ச்சித் திட்ைத்தினூைாை வீடுைகைக ைட்டுகின்ற ச்பண தகலகமத்துவ 
குடும்்பஙைளின எணணிககைகய அதிைரித்தல்;

3 ்பால் அடிப்்பகையில் தரவுைகைப் பிரித்துப் ச்பணுகின்ற அரொஙை நிறுவனஙைளின 
எணணிககை;

4
சதசிய சதாழிற்்பயிற்சி (NVQ) ொனறிதழ்ைகைப் ச்பற்்ற ச்பணைளின ெதவீதத்கத 
அதிைரிப்்பதுைன  சதாழில்நுட்்ப சதாழில்்பயிற்சித் துக்றயில் சதாழில் புரிகின்ற 
ச்பணைளின எணணிககைகயயும் அதிைரித்தல்;

5
எஸ்எம்ஈ (SME)   ைைனைள்/மானியஙைகைப் ்பயன்படுத்தி நிகலயான 
சதாழில்முயற்சிைளில் ஈடு்படுகின்ற ச்பண சதாழில் முயற்சியாைரைளின 
எணணிககை;

6
சவளிநாட்டிலிருந்து திரும்புகி்ற ச்பண சதாழிலாைரைள் மற்றும் ஆற்்றலுகைய 
சவளிநாட்டு சதாழில் புரிகின்ற ச்பணைளின சதாழில் வாய்ப்பிகன இலகைாைக 
சைாணை சதசிய சைாள்கைைள் மற்றும் ைருத்திட்ைஙைளின எணணிககை;                                          

7 தீரமானம் எடுககும் தகைகமயிலுள்ை ச்பணைளின எணணிககைகய சைாள்கை 
தகலயீடுைள் மூலம் அதிைரித்தல்;

8 ்பால்நிகல நட்பு சதாழில் சூழல் மற்றும் சிறுவர ்பராமரிப்பு வெதிைகை 
முனசனற்றுவதற்கு நைவடிககை எடுத்துள்ை நிறுவனஙைளின எணணிககை;

9
அனரத்தஙைளின ச்பாது மீட்புப்்பணி, நிவாரைம், புனரவாழ்வு மற்றும் மீள்ைட்ைகமப்பின 
ச்பாது ்பால்நிகல சதாைர்பான ைவனத்திகன உறுதிப்்படுத்துவதற்கு விகனத்தி்றன 
மிகைதாை செயற்்படுத்தப்்பட்ை சைாள்கைைள் மற்றும்  வழிைாட்டுதல்ைளின எணணிககை;

10
மைளிர மற்றும் சிறுவர சதாைர்பான விவைாரஙைகை உைரதி்றன மற்றும் 
விகனத்தி்றனமிகைதாைவும் கையாளுகின்ற ஆற்்றலுகைய ச்பாலிஸ் 
நிகலயஙைளிலுள்ை மைளிர மற்றும் சிறுவர ்பணியை அலகுைளின எணணிககை;

11 திருத்தப்்பட்ை, ெட்ைமாகைப்்பட்ை மற்றும்/அல்லது செயற்்படுத்தப்்பட்ை ்பால் ்பாகு்பாடு 
ைாைப்்படுகின்றன ெட்ைஙைள், சைாள்கைைள் மற்றும் நகைமுக்றைளின எணணிககை;

12
்பாலியல் மற்றும் ்பால் அடிப்்பகை வனமுக்றைகை இல்லாசதாழிககின்ற ்பல்துக்ற 
சதசிய செயற்்பாட்டுத் திட்ைத்திகன நிக்றவு செய்வதற்கு ஒதுககீடு செய்யப்்பட்ை 
சதாகை;
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மதிப்பீடடிற்கான முலை

தரவு சேகரிப்பு 
பிரதொன வேைலொற்று்கை சுடடிகைளின் முன்்னற்றம் குறித்த தகைெல்கை்ளச் ்ேகைரிப்�தற்கைொகை ேம்�நதப்�டடே 
அரே நிறுெனங்கைளிடேம் தகைெல் அறியும் உரி்ம (RTI) ேடடேத்தின் கீழ் வெரிட்டே ரி்ேர்ச் �ல ்கைொரிக்்கைகை்ளத் 
தொக்கைல் வேய்தது. இநத நிறுெனங்கைளின் விரிெொன �டடிைல் மற்றும் ்கைொரப்�டடே தகைெல்கைளின் ெ்கைக்கு 
இ்ணப்பு 1 ஐப் �ொர்க்கைவும்.

தகைெல் அறியும் உரி்ம (RTI) ்கைொரிக்்கைகை்ளத் தொக்கைல் வேய்தது மொத்திரமன்றி, பிரதொன வேைலொற்று்கை 
சுடடிகை்ளச் வேைல்�டுத்துெது வதொடேர்�ொகை ெ்லதள ்தடேல்கைள மூலமும் வெரிட்டே ரி்ேர்ச் தகைெல்கை்ளப் 
வ�ற்றுக்வகைொணடேது. 2019 முதல் 2020 ெ்ரயில் இநதப் பிரதொன வேைலொற்று்கை சுடடிகைளின் முன்்னற்றத்்த 
இநத அறிக்்கை மதிப்பிடுகிறது. இரணடேொெது ஆணடு மதிப்பீடடுக்கைொன தரவுச் ்ேகைரிப்பு ஒக்்டேொ�ர் 2021 
வதொடேங்குெதொல் 2021ம் ஆணடுக்கைொன முன்்னற்றம் இநத மதிப்பீடடில் உளளடேக்கைப்�டேவில்்ல.

A. மதிப்பீட்டு முறை 

பிரதொன வேைலொற்று்கை சுடடிகைளின் ெ்கை்ை அடிப்�்டேைொகைக் வகைொணடு முன்்னற்றம் மதிப்பிடேப்�டடேது.

tேடடேம், ஒழுங்குமு்ற அல்லது வகைொள்கை ேொர்நத (பிரதொன வேைலொற்று்கை சுடடிகைள 6, 9, மற்றும் 11) 
பிரதொன வேைலொற்று்கை சுடடிகைளின் முன்்னற்றம் பின்ெரும் நொன்கு  ெ்கைகைளின் அடிப்�்டேயில் 
மதிப்பிடேப்�டடுளளன:

 � தகைெல் வெளிப்�டுத்தப்�டேவில்்ல: பிரதொன வேைலொற்று்கைச் சுடடிகைளின் முன்்னற்றம் குறித்து 
எநதத் தகைெல்கைளும் ெ்லதளங்கைளில் கி்டேக்கைவில்்ல. ேம்�நதப்�டடே அ்மச்ேர்ெயின் தகைெல் 
அலுெலர்கைளுடேன் வதொடேர்நது மதிப்பீடடுக் குழு வதொடேர்பிலிருநது ெநதொலும், பிரதொன வேைலொற்று்கைச் 
சுடடிகைளின் முன்்னற்றம் குறித்து தகைெல் அறியும் உரி்மக் ்கைொரிக்்கைகைளில் எநதவிதப் �ைனுளள 
தகைெல்கைளும் வெளிப்�டுத்தப்�டேவில்்ல.

 � முன்்னற்றம் இல்்ல: மதிப்பீடடு கைொலத்தின் வதொடேக்கைத்திலிருநது பிரதொன வேைலொற்று்கை 
சுடடிகைளின் முன்்னற்றத்தில் எநத மொற்றமும் கைொணப்�டேவில்்ல அல்லது மதிப்பீடடு கைொலத்தில் 
பிரதொன வேைலொற்று்கை சுடடிகைளில் எநத முன்்னற்றமும் ஏற்�டேவில்்ல எனப் வ�றப்�டடே தகைெல்கைள 
குறிப்பிடுகின்றன.

 � �லவீனமொன முன்்னற்றம்: மதிப்பீடடு கைொலத்தில் பிரதொன வேைலொற்று்கை சுடடிகைளின் 
முன்்னற்றத்திற்குப் �ங்கைளிக்கும் வகைொள்கை/ேடடேம்/ஒழுங்குமு்ற மொற்றம் ஒருமு்ற மடடு்ம 
நிகைழ்நதுளளது.
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 � ெலுெொன முன்்னற்றம்: மதிப்பீடடு கைொலத்தில் பிரதொன வேைலொற்று்கை சுடடிகைளின் 
முன்்னற்றத்திற்குப் �ங்கைளிக்கும் வகைொள்கை/ேடடேம்/ஒழுங்குமு்றயில் ஒன்றுக்கு ்மற்�டடே மொற்றங்கைள 
நிகைழ்நதுளளன.

அளவிடேக்கூடிை அல்லது எணணக்கூடிை  பிரதொன வேைலொற்று்கை சுடடிகைளுக்கைொன முன்்னற்றம் 
(பிரதொன வேைலொற்று்கை சுடடிகைள  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 மற்றும் 12) பின்ெரும் ஐநது ெ்கைகைளின் அடிப்�்டேயில் 
மதிப்பிடேப்�டடுளளன:

 � தகைெல் வெளிப்�டுத்தப்�டேவில்்ல: பிரதொன வேைலொற்று்கைச் சுடடிகைளின் முன்்னற்றம் குறித்து 
எநதத் தகைெல்கைளும் ெ்லதளங்கைளில் கி்டேக்கைவில்்ல. ேம்�நதப்�டடே அ்மச்ேர்ெயின் தகைெல் 
அலுெலர்கைளுடேன் வதொடேர்நது மதிப்பீடடுக் குழு வதொடேர்பிலிருநது ெநதொலும், பிரதொன வேைலொற்று்கைச் 
சுடடிகைளின் முன்்னற்றம் குறித்து தகைெல் அறியும் உரி்மக் ்கைொரிக்்கைகைளில் எநதவிதப் �ைனுளள 
தகைெல்கைளும் வெளிப்�டுத்தப்�டேவில்்ல.

 � ்மொேமொன முன்்னற்றம்: மதிப்பீடடு கைொலத்தில் பிரதொன வேைலொற்று்கை சுடடிகைளின் முன்்னற்றம் 
கு்றநதது/்மொேம்டேநதது (அதொெது அளவிடேப்�டும் சுடடி மதிப்பீடடு கைொலத்தில் எதிர்ம்றைொன 
ெளர்ச்சி்ைப் �திவு வேய்துளளது).

 � முன்்னற்றம் இல்்ல: மதிப்பீடடு கைொலத்தின் வதொடேக்கைத்திலிருநது பிரதொன வேைலொற்று்கை 
சுடடிகைளின் முன்்னற்றத்தில் எநத மொற்றமும் கைொணப்�டேவில்்ல அல்லது மதிப்பீடடு கைொலத்தில் 
பிரதொன வேைலொற்று்கை சுடடிகைளில் எநத முன்்னற்றமும் ஏற்�டேவில்்ல எனப் வ�றப்�டடே தகைெல்கைள 
குறிப்பிடுகின்றன.

 � �லவீனமொன முன்்னற்றம்: மதிப்பீடடு கைொலத்தில் பிரதொன வேைலொற்று்கை சுடடிகைளின் முன்்னற்றம் 
0 – 10ேதவீதம் ெ்ரயில் கைொணப்�டுகிறது. 

 � ெலுெொன முன்்னற்றம்: மதிப்பீடடுக் கைொலத்தில் பிரதொன வேைலொற்று்கை சுடடிகைளின் முன்்னற்றம் 
10 ேதவீதத்திற்கும் அதிகைமொகைக் கைொணப்�டுகிறது.

2022ம் ஆணடுக்கைொன மதிப்பீடுகைளில் முன்்னற்றம் வதொடேர்�ொன ெ்கைகைள முந்தை ஆணடிலிருநது 
சிறிது வித்திைொேப்�டுகின்றன. 2021 மதிப்பீடடு ெ்கைகைளில் (ஆணடு 1) முன்்னற்றம் இல்்ல என்�தில் 
தகைெல் கி்டேக்கைவில்்ல மற்றும் முன்்னற்றம் இல்்ல என்�ன உளளடேக்கைப்�டடிருநதன. ஆனொல் 2022 
மதிப்பீடுகைளில் இ்ெ ‘முன்்னற்றம் இல்்ல’ மற்றும் ‘தகைெல் வெளிப்�டுத்தப்�டேவில்்ல’ என இரணடேொகைப் 
பிரிக்கைப்�டடுளளன. வ�ொறுப்�ொன நிறுெனங்கைள தொமொகை முன்ெந்தொ ்கைொரிக்்கை விடுக்கைப்�டும்்�ொ்தொ தரவு 
மற்றும் தகைெல்கை்ள வ�ொதுமக்கைளுக்கு ெழங்கை ்ெணடும் என்�்தக் கைடடேொைமொக்கை ்ெணடும் என்�தொல், 
தகைெல்கைள எநத அளவில் வெளிப்�டுத்தப்�டுகின்றன என்�்தச் சுடடிக்கைொடடும் ெ்கையில் இநத மொற்றம் 
வேய்ைப்�டடுளளது. கைடேநத ஆணடுடேன் ஒப்பிடுெ்த உறுதிவேய்ெதற்கைொகை முந்தை ஆணடின் முடிவுகைள 
இநத அறிக்்கையில் குறிப்பிடேப்�டும்்�ொது புதிை மு்றக்கு அ்மெொகை மொற்றப்�டடுளளன. 

முன்சனை்ைத்தின் சுருக்கம்

2019 இலிருநது 2020 ெ்ர எநதவெொரு பிரதொன வேைலொற்று்கை சுடடியும் அதன் இலக்குகை்ள 
எடடேவில்்ல. வ�ரும்�ொலொன சுடடிகைள (9 சுடடிகைள, 75 ேதவீதம்) வதொடேர்பில் எநதவெொரு தகைெலும் 
வெளிப்�டுத்தப்�டேவில்்ல, ஒரு சுடடி (8 ேதவீதம்) வதொடேர்பில் எநத முன்்னற்றமும் இல்்ல, 2 சுடடிகைள 
(17 ேதவீதம்) வதொடேர்பில் முன்்னற்றம் ்மொேம்டேநதுளளதொகை மதிப்பிடேப்�டடுளளது என்�்த ஆணடு 
இரணடுக்கைொன மதிப்பீடுகைள சுடடிக்கைொடடுகின்றன. ஒப்பீடடேளவில் (கைொணபிப்பு 4 ஐப் �ொர்க்கைவும்) சுடடி 1 (ஆணடு 
ஒன்றில் �லவீனமொன முன்்னற்றம் எனப் �திெொகியிருநதது), சுடடி 5 (ஆணடு ஒன்றில் எநதவிதத் தகைெலும் 
வெளிப்�டுத்தப்�டேவில்்ல) ஆகிை இரணடு சுடடிகைளின் முன்்னற்றம் �ொதிக்கைப்�டடுளளதொல் ஆணடு 
இரணடில் அ்ெ ்மொேமொன முன்்னற்றத்்தப் வ�ற்றுளளதொகைப் �திெொகியுளளன. வ�ரும்�ொலொன 
தகைெல்கைள வ�ொதுமக்கைளுக்கு வெளிப்�டுத்தப்�டுெதில்்ல என்�்த இரணடு ஆணடுகைளின் மதிப்பீட்டே 
்நொக்கும்்�ொது முக்கிைமொகைக் கைெனிக்கை முடிகிறது. ஆகை்ெ சுடடிகைளின் முன்்னற்றம் வதொடேர்பில் 
வதளிவுத்திறன் மற்றும் வெளிப்�்டேத்தன்்ம வதொடேர்நதும் மொறொம்ல உளளது.
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காண்பிப்பு 3:  2018 மற்றும் 20219ககு இல்டயய சுடடிகளின் முன்யனற்ைம் (ஆண்டு 1)
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காண்பிப்பு 2:  2019 மற்றும் 2020ககு இல்டயய சுடடிகளின் முன்யனற்ைம் (ஆண்டு 2) 
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காண்பிப்பு 4: ஆண்டு 1 (2018/2019) மற்றும் ஆண்டு 2 (2019/2020) இல் உள்்ள 12 பி.பெ.சு. ககளுககான பெைவு ஒதுககீடு 

மற்றும் முன்யனற்ை வலகப்பாடு

KPI
1

த�ொழிற்படையில் தபண்களின் பங்குபற்று�ல் 
ச�வீ��்ட� அ�ிகரி�்�ல்        

முன்னனற்ற�்�ின் 
வடகப்படு�்�ல்

தசலவு

2018/197 2019/208

பலவீனமொன 
முன்னனற்றம்

னமொசமொன 
முன்னனற்றம் 

தசலவினம்:  
ரூ. 28 மில்லியன் 

பின்னி்ணப்்� �ொர்க்கை இங்்கை கிளிக் வேய்ைவும்

தசலவினம்: 
ரூ. 2.1 மில்லியன்

KPI
2

நி�ியு�வி நிகழ்ச்சி�் �ிை்ை�்�ினூைொக வீடுகடளக் 
கை்டுகின்ற தபண் �டலடம�்துவ குடும்பங்களின் 
எண்ணிக்டகடய அ�ிகரி�்�ல்                                    

முன்னனற்ற�்�ின் 
வடகப்படு�்�ல்

தசலவு

2018/19 2019/20

�கவல் 
தவளிப்படு�்�-
ப்பைவில்டல

�கவல் 
தவளிப்படு�்�-
ப்பைவில்டல

தசலவினம்:
N/A

பின்னி்ணப்்� �ொர்க்கை இங்்கை கிளிக் வேய்ைவும்

தசலவினம்:
ரூ. 7 மில்லியன்
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KPI
3

பொல் அடிப்படையில் �ரவுகடளப் பிரி�்துப் னபணுகின்ற 
அரசொங்க நிறுவனங்களின் எண்ணிக்டக  

முன்னனற்ற�்�ின் 
வடகப்படு�்�ல்

தசலவு

2018/19 2019/20

�கவல் 
தவளிப்படு�்�-
ப்பைவில்டல

�கவல் 
தவளிப்படு�்�-
ப்பைவில்டல

தசலவினம்:
N/A

பின்னி்ணப்்� �ொர்க்கை இங்்கை கிளிக் வேய்ைவும்

தசலவினம்:
N/A

KPI
4

ன�சிய த�ொழிற்பயிற்சி (NVQ) சொன்றி�ழ்கடளப் தபற்ற 
தபண்களின் ச�வீ��்ட� அ�ிகரிப்பதுைன்  த�ொழில்நுை்ப 
த�ொழில்பயிற்சி�் துடறயில் த�ொழில் புரிகின்ற 
தபண்களின் எண்ணிக்டகடயயும் அ�ிகரி�்�ல்

முன்னனற்ற�்�ின் 
வடகப்படு�்�ல்

தசலவு

2018/19 2019/20

பலவீனமொன 
முன்னனற்றம் 

�கவல் 
தவளிப்படு�்�-
ப்பைவில்டல

தசலவினம்:
N/A

பின்னி்ணப்்� �ொர்க்கை இங்்கை கிளிக் வேய்ைவும்

தசலவினம்:
N/A
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KPI
5

எஸ்எம்ஈ  கைன்கள்/மொனியங்கடளப் பயன்படு�்�ி 
நிடலயொன த�ொழில்முயற்சிகளில் ஈடுபடுகின்ற தபண் 
த�ொழில் முயற்சியொளர்களின் எண்ணிக்டக                 

முன்னனற்ற�்�ின் 
வடகப்படு�்�ல்

பெலவு

2018/19 2019/20

�கவல் 
தவளிப்படு�்�-
ப்பைவில்டல

னமொசமொன 
முன்னனற்றம்

தசலவினம்:  
ரூ. 70 மில்லியன் 

பின்னி்ணப்்� �ொர்க்கை இங்்கை கிளிக் வேய்ைவும்

தசலவினம்:  
ரூ. 7 மில்லியன்

KPI
6

தவளிநொை்டிலிருந்து �ிரும்புகிற தபண் த�ொழிலொளர்கள் 
மற்றும் ஆற்றலுடைய தவளிநொை்டு த�ொழில் புரிகின்ற 
தபண்களின் த�ொழில் வொய்ப்பிடன இலக்கொகக் தகொண்ை 
ன�சிய தகொள்டககள் மற்றும் கரு�்�ிை்ைங்களின் 
எண்ணிக்டக

முன்னனற்ற�்�ின் 
வடகப்படு�்�ல்

தசலவு

2018/19 2019/20

தசலவினம்: 
ரூ. 3 
மில்லியன்

முன்னனற்றம் 
இல்டல

தசலவினம்:
N/A

பின்னி்ணப்்� �ொர்க்கை இங்்கை கிளிக் வேய்ைவும்

தசலவினம்: 
N/A
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KPI
7

�ீர்மொனம் எடுக்கும் �டகடமயிலுள்ள தபண்களின் 
எண்ணிக்டகடய தகொள்டக �டலயீடுகள் மூலம் 
அ�ிகரி�்�ல்

முன்னனற்ற�்�ின் 
வடகப்படு�்�ல்

தசலவு

2018/19 2019/20

�கவல் 
தவளிப்படு�்�-
ப்பைவில்டல

�கவல் 
தவளிப்படு�்�-
ப்பைவில்டல

தசலவினம்:
ரூ. 4 மில்லியன்

பின்னி்ணப்்� �ொர்க்கை இங்்கை கிளிக் வேய்ைவும்

தசலவினம்:
N/A

KPI
8

பொல்நிடல நை்பு த�ொழில் சூழல் மற்றும் சிறுவர் 
பரொமரிப்பு வச�ிகடள முன்னனற்றுவ�ற்கு நைவடிக்டக 
எடு�்துள்ள நிறுவனங்களின் எண்ணிக்டக

முன்னனற்ற�்�ின் 
வடகப்படு�்�ல்

தசலவு

2018/19 2019/20

�கவல் 
தவளிப்படு�்�-
ப்பைவில்டல

�கவல் 
தவளிப்படு�்�-
ப்பைவில்டல

தசலவினம்:
ரூ. 93 மில்லியன் 

பின்னி்ணப்்� �ொர்க்கை இங்்கை கிளிக் வேய்ைவும்

தசலவினம்: 
ரூ. 2.6 மில்லியன்
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KPI
9

அனர்�்�ங்களின் னபொது மீை்புப்பணி, நிவொரணம், 
புனர்வொழ்வு மற்றும் மீள்கை்ைடமப்பின் னபொது பொல்நிடல 
த�ொைர்பொன கவன�்�ிடன உறு�ிப்படு�்துவ�ற்கு 
விடன�்�ிறன் மிக்க�ொக தசயற்படு�்�ப்பை்ை தகொள்டககள் 
மற்றும்  வழிகொை்டு�ல்களின் எண்ணிக்டக   

முன்னனற்ற�்�ின் 
வடகப்படு�்�ல்

தசலவு

2018/19 2019/20

�கவல் 
தவளிப்படு�்�-
ப்பைவில்டல

�கவல் 
தவளிப்படு�்�-
ப்பைவில்டல

தசலவினம்:
N/A

பின்னி்ணப்்� �ொர்க்கை இங்்கை கிளிக் வேய்ைவும்

தசலவினம்:
N/A

KPI
10

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் த�ொைர்பொன விவகொரங்கடள 
னநர்�்�ியொகவும் விடன�்�ிறன் மிக்க�ொகவும் 
டகயொளுகின்ற ஆற்றலுடைய தபொலிஸ் 
நிடலயங்களிலுள்ள மகளிர் மற்றும் சிறுவர் பணியக 
அலகுகளின் எண்ணிக்டக

முன்னனற்ற�்�ின் 
வடகப்படு�்�ல்

தசலவு

2018/19 2019/20

�கவல் 
தவளிப்படு�்�-
ப்பைவில்டல

�கவல் 
தவளிப்படு�்�-
ப்பைவில்டல

தசலவினம்: 
ரூ. 38 மில்லியன் 

பின்னி்ணப்்� �ொர்க்கை இங்்கை கிளிக் வேய்ைவும்

சேலவினம்: 
ரூ. 26 மில்லியன் 
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KPI
11

�ிரு�்�ப்பை்ை, சை்ைமொக்கப்பை்ை மற்றும்/அல்லது 
தசயற்படு�்�ப்பை்ை பொல் பொகுபொடு கொணப்படுகின்றன 
சை்ைங்கள், தகொள்டககள் மற்றும் நடைமுடறகளின் 
எண்ணிக்டக     

முன்னனற்ற�்�ின் 
வடகப்படு�்�ல்

தசலவு

2018/19 2019/20

தகவல் 
சவளிப்படுத்த-
ப்படவில்றல

தகவல் 
சவளிப்படுத்த-
ப்படவில்றல

தசலவினம்: 
ரூ. 12 மில்லியன்

பின்னி்ணப்்� �ொர்க்கை இங்்கை கிளிக் வேய்ைவும்

தசலவினம்:
N/A

KPI
12

பொலியல் மற்றும் பொல் அடிப்படை வன்முடறகடள 
இல்லொத�ொழிக்கின்ற பல்துடற ன�சிய தசயற்பொை்டு�் 
�ிை்ை�்�ிடன நிடறவு தசய்வ�ற்கு ஒதுக்கீடு தசய்யப்பை்ை 
த�ொடக

முன்னனற்ற�்�ின் 
வடகப்படு�்�ல்

தசலவு

2018/19 2019/20

தகவல் 
சவளிப்படுத்த-
ப்படவில்றல

தகவல் 
சவளிப்படுத்த-
ப்படவில்றல

தசலவினம்:  
ரூ. 62 மில்லியன்

பின்னி்ணப்்� �ொர்க்கை இங்்கை கிளிக் வேய்ைவும்

தசலவினம்: 
ரூ. 10 மில்லியன்
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கைடேநத ஆணடு மதிப்பீடடின்்�ொது அ்டேைொளம் கைொணப்�டடே சில �லவீனங்கை்ளயும் சிக்கைல்கை்ளயும் 
ேரிவேய்ைவும் ்நொக்கைத்்த உறுதிவேய்ைவும், இரணடேொெது ஆணடு மதிப்பீடடில் பிரதொன வேைலொற்று்கை 
சுடடிகைளின் முன்்னற்றத்்த மதிப்பிடுெதற்குப் �ைன்�டுத்தப்�டடே கைடடே்மப்பு மற்றும் ெழிமு்றயில் சில 
மொற்றங்கைள வேய்ைப்�டடிருநதன. இதற்கைொன முைற்சிகைள எடுக்கைப்�டடே ்�ொதும், இரணடேொம் ஆணடுக்கைொன 
மதிப்பீடடிலும் அ்த ்�ொன்ற ேெொல்கை்ள்ை எதிர்வகைொளள ்ெணடியிருநதது.

நறடமுறைப்படுத்துவதை்குத் சதளிவான கட்டறமப்பு 
இல்லாறம 

இலங்்கையில் �ொல்நி்ல வ�ொறுப்பு ெரவுவேலவுத்திடடேத்தின் முன்்னற்றத்்த மதிப்பிடுெதற்கைொன 
மிகை முக்கிைமொன ேெொல்கைளில் ஒன்று, �ொலினச் சுடடிகை்ள ந்டேமு்றப்�டுத்துெதற்கைொன கைடடே்மப்பு 
வதளிெொகை இல்்ல. 12 சுடடிகைளின் ்நொக்கைம் மற்றும் அெற்றுக்குப் வ�ொறுப்�ொன அ்மப்புகைள வதொடேர்பில் 
வி�ரங்கைள இல்்ல என்�து ஆணடு 1 மதிப்பீடடில் வதளிெொகைக் குறிப்பிடேப்�டடிருநதது. ஒரு சுடடி்ை 
நி்ற்ெற்றுெதற்கு எநத அ்மச்சு வ�ொறுப்�ொகை உளளது என்�்தயும் சுடடியின் முன்்னற்றத்்த 
மதிப்பிடுெதற்கு அ்மச்சுக்கைளிடேம் இருநது எநத ெ்கைைொன தகைெல்கை்ளப் வ�ற ்ெணடும் என்�்தயும் 
முடிவு வேய்ெ்த இது ேெொலொக்கிைது. கூடுதலொகை, ந்டேமு்றப்�டுத்துதல் மற்றும் கைணகைொணிக்கும் 
்நொக்கைங்கைளுக்கைொகை சுடடிகைளின் கீழ் எநதவெொரு இலக்குகை்ளொ கைொலக்வகைடுக்கை்ளொ வேைற்�ொடுகை்ளொ  
�டடிைலிடேப்�டேவில்்ல. இவெொறு  இநத சுடடி முன்்னற்றம் அ்டேநதுளளது என்�்த எவெொறு முடிவு 
வேய்ெது என்�்தக் கைணடேறிெது ேெொலொகை விளங்கிைது.

ஆகை்ெ ேம்�நதப்�டடே அ்மச்சுக்கை்ளக் கைணடேறிநது தகைெல் அறியும் ்கைொரிக்்கைகை்ளத் தொக்கைல் வேய்ை 
மதிப்பீடடுக் குழு நடேெடிக்்கை எடுத்தது. குறித்த சுடடி அநத அ்மச்சினொல் ்கைைொளப்�டும் விடேைங்கைள 
மற்றும் து்றகைளுடேன் வ�ொருநதுெதுடேன் ்நரடிைொகைச் ேம்�நதப்�டடேதொ என்�தன் அடிப்�்டேயில் குறிப்பிடடே 
சுடடிகைளின் முன்்னற்றம் வதொடேர்பிலொன தகைெல்கைள ்கைொரப்�டடேன. இநதச் சுடடிகைளின் முன்்னற்றத்்த 
மதிப்பிடுெதற்கு நிைொைமொன ெரம்புகை்ளயும் குழு உருெொக்கிைது.9 கூடுதலொகை, ஆணடு ஒன்றில் 
வ�றப்�டடே்த விடே சுடடிகைளின் முன்்னற்றம் வதொடேர்பில் கூடுதலொன தகைெல்கை்ள அ்மச்சுக்கைளிடேம் 
இருநது வ�றுெதற்கைொகை ஆணடு இரணடில் தகைெல் அறியும் உரி்மக் ்கைொரிக்்கைகைள தொக்கைல் வேய்ைப்�டடே 
அ்மச்சுக்கைளின் எணணிக்்கையும் அதிகைரிக்கைப்�டடேன.10

பிரதான பெயைாற்றுலக 
சுடடிகளின் முன்யனற்ைத்லத 
மதிப்பிடும்யபாது 
எதிர்பகாண்்ட ெவால்கள்



Page 17 | 75பால்நிலல பபாறுப்பு வரவு பெலவுத்திட்டத் தயாரிப்பு
பிரதான செயலாற்றுகை சுட்டிைகை மதிப்பிடுதல்

அறமே்சுக்கள் மத்தியில் குறைந்துவரும் சபாறுப்புக்கூைல் 
ந்டேமு்றப்�டுத்துெதற்கைொன வதளிெொன கைடடே்மப்பு அல்லது சுடடிகைளின் முன்்னற்றத்்த 
அ்டேெதற்கைொன திடடேம் இல்லொ்மைொல் அெற்றின் முன்்னற்றத்்தத் வதொடேர்ச்சிைொகைக் கைணகைொணிக்கைவும் 
வ�ொறுப்புக்கூறுெதற்குமொன உத்்ெகைம் அ்மச்சுக்கைளுக்கி்டே்ை இல்்ல. உதொரணமொகை, ்தசிை ெரவு 
வேலவுத்திடடே தி்ணக்கைளம், மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி அ்மச்சு11 ஆகிைெற்றிடேம் �ொல்நி்ல 
அடிப்�்டேயில் பிரிக்கைப்�டடே தர்ெ (சுடடி 3) அ்மச்சுக்கைள ேமர்ப்பிப்�தில் எதிர்வகைொணடே தொமதங்கை்ளயும் 
சிரமங்கை்ளயும் தகைெல் அறியும் ்கைொரிக்்கைக்குக் �திலளிக்கும்்�ொது மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி 
அ்மச்சு விெரித்திருநதது. ்மலதிகைமொகை ,சுடடிகைளின் முன்்னற்றம் வதொடேர்பில் முன்னர்  (ஆணடு ஒன்றில்) 
தகைெல்கை்ள அளித்திருநத �ல அ்மச்சுக்கைள (உதொரணம், ்தசிை வதொழிற்�யிற்சி ேொன்றிதழ்கை்ளப் வ�ற்ற 
வ�ணகைளின் ேதவீதம் மற்றும் வதொழில்நுட� வதொழில்�யிற்சித் து்றயில் வதொழில் புரிகின்ற வ�ணகைளின் 
எணணிக்்கை வதொடேர்பில் திறன் விருத்தி, வதொழிற்கைல்வி, ஆரொய்ச்சி மற்றும் புத்தொக்கை அ்மச்சு12) சுடடியின் 
முன்்னற்றம் வதொடேர்�ொன தகைெல்கை்ளச் ்ேகைரிப்�தற்கு எடுக்கும் ்நரம் கைொரணமொகை ஆணடு இரணடில் 
தொக்கைல் வேய்ைப்�டடே தகைெல் அறியும் ்கைொரிக்்கைகைளுக்கு உரிை ்நரத்தில் �திலளிக்கைத் தெறியிருநதன. 

சமை்பார்றவ சேய்யும் அறமே்சுக்களிடமிருந்து புதிய தகவல்கள் 
கிறடக்காறம

்தசிை ெரவு வேலவுத்திடடே சுற்றறிக்்கை 2/2019ல் குறிப்பிடேப்�டடுளளதன் பிரகைொரம், இலங்்கையில் 
�ொலினம் வதொடேர்�ொன 12 பிரதொன வேைலொற்று்கைச் சுடடிகைளின் முன்்னற்றம் வதொடேர்பில் ்மற்�ொர்்ெ 
வேய்யும் வ�ொறுப்பு நிதிை்மச்சிடேமும் மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி இரொஜொங்கை அ்மச்சிடேமும் 
ெழங்கைப்�டடுளளது. இதன் அடிப்�்டேயில் இநத ஆணடு (ஆணடு 2) 12 சுடடிகைளின் முன்்னற்றம் வதொடேர்பில் 
தகைெல்கை்ளப் வ�ற்றுக்வகைொளள இநத இரணடு அரே முகைெரகைங்கைளிடேமும் தனித்தனிைொகை இரணடு தகைெல் 
அறியும் உரி்மக் ்கைொரிக்்கைகைள தொக்கைல் வேய்ைப்�டடேன.

இநத அ்மச்சுக்கைளிடேம் இருநது கி்டேக்கைப்வ�ற்ற �தில்கைள, முந்தை ஆணடில் (ஆணடு 1) கி்டேக்கைப்வ�ற்ற 
�தில்கைளின் நகைல் ஆகும் – 12 சுடடிகை்ள ந்டேமு்றப்�டுத்துெதில் எநத அளவிற்கு ்மற்�ொர்்ெ கு்ற�ொடு 
உளளது என்�்த இது கைடேநத ஆண்டே விடே மிகைத் வதளிெொகைச் சுடடிக்கைொடடுகிறது. சுடடிகைளின் முன்்னற்றத்்த 
்மற்�ொர்்ெ வேய்ை ்ெணடிை அ்மப்புகைள அெற்்றக் கைணகைொணிப்�தில்்ல என்�தும் இதனூடேொகை 
வதளிெொகைத் வதரிகிறது.

்மலும், ்மற்�ொர்்ெ வேய்யும் அ்மப்புகைளொன நிதிை்மச்சும், மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி 
இரொஜொங்கை அ்மச்சும் 12 சுடடிகைளின் முன்்னற்றம் வதொடேர்பில் தகைெல்கை்ளச் ்ேகைரித்திருக்கை ்ெணடும், 
அ்மச்சுக்கைள முழுெதிலும் அ்ெ ந்டேமு்றப்�டுத்தப்�டுெ்த ்மற்�ொர்்ெ வேய்திருக்கை ்ெணடும். 
ஆனொல் சுடடிகைளின் முன்்னற்றத்்த மதிப்பிடுெதற்கு அெற்றிடேம் இருநது கி்டேக்கைப்வ�ற்ற �தில்கைளொல் 
எநதப் �ைனும் இல்்ல. மொறொகை குறிப்பிடடே சுடடிகைள வதொடேர்பில் ேம்�நதப்�டடே அ்மச்சுக்கைளிடேம் தொக்கைல் 
வேய்ைப்�டடே தகைெல் அறியும் ்கைொரிக்்கைகைளுக்குக் கி்டேக்கைப்வ�ற்ற �தில்கைள அ்மச்சுக்கைளி்டே்ை 
சுடடிகை்ள ந்டேமு்றப்�டுத்தப்�டும் நி்ல வதொடேர்பில் கூடுதல் தகைெல்கை்ளத் தநதன (உதொரணமொகை, 
2018, 2019 மற்றும் 2020ம் ஆணடுகைளில் எஸ்எம்ஈ கைடேன்கைள/மொனிைங்கை்ளப் �ைன்�டுத்தி நி்லைொன 
வதொழில்முைற்சிகைளில் ஈடு�டுகின்றன வ�ண வதொழில் முைற்சிைொளர்கைளின் எணணிக்்கை (சுடடி 5) வதொடேர்பில்  
்கைத்வதொழில் அ்மச்சு தகைெல்கை்ளத் தநதது). எனினும் இநதச் சுடடி வதொடேர்பில் நிதிை்மச்்ேொ மகைளிர் 
மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி அ்மச்்ேொ எநதவிதத் தகைெல்கை்ளயும் ெழங்கைவில்்ல.

உண்மயில் நிதிை்மச்சு அதன் தகைெல் ்கைொரிக்்கைக்கைொன �திலில், சுடடிகைளின் முன்்னற்றம் வதொடேர்�ொன 
புதிை தகைெல்கை்ளத் தரும் வ�ொறுப்்� மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி இரொஜொங்கை அ்மச்சிடேம் 
ஒப்�்டேத்திருநதது.13 12 சுடடிகை்ள ந்டேமு்றப்�டுத்துெதில் எநதவித முன்்னற்றமும் இல்்ல என மகைளிர் 
மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி இரொஜொங்கை அ்மச்சு குறிப்பிடடிருநதது.

குறைவான தகவல் சவளிப்பாடு

தகைெல் அறியும் ்கைொரிக்்கைகைளுக்குப் �தில் அளிப்�தில் அ்மச்சுக்கைளி்டே்ை கைொணப்�டும் ்மொேமொன 
ந்டேமு்ற ஆணடு ஒன்்றப் ்�ொல்ெ ஆணடு இரணடு மதிப்பீடுகைளிலும் இ்டேயூ றுகை்ள ஏற்�டுத்தின. 
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இதன் வி்ளெொகை வ�ரும்�ொலொன அ்மச்சுக்கைளிடேம் இருநது வ�றப்�டடே தகைெல்கைளின் தரம் ்மொேமொகைக் 
கைொணப்�டடேதுடேன் இது சுடடிகைளின் முன்்னற்றம் வதொடேர்�ொன ஒடடுவமொத்த மதிப்பீடடில் �ொதிப்்� 
ஏற்�டுத்தின. ஆணடு இரணடில் 75 ேதவீதமொன சுடடிகைளின் (12ல் 9 சுடடிகைள) முன்்னற்றம் ‘்�ொதுமொன 
தகைெல்கைள கி்டேக்கைவில்்ல’ என மதிப்பிடேப்�டடேதில் இருநது இது வதளிெொகிறது. சில அ்மச்சுக்கைளிடேம் 
இருநது கி்டேத்த �தில்கைள முழு்மைொனதொகை இல்லொததொல் கி்டேத்த தகைெல்கை்ள மதிப்பிடுெது 
சிரமமொகை இருநதது. உதொரணமொகை, சுடடிகைளுடேன் வதொடேர்பு்டேை திடடேங்கைளின் ெருடேொநத வேைல் திடடேங்கைள 
மற்றும் வேைலொற்று்கை அறிக்்கைகைள தங்கைள ெ்லதளத்தில் கி்டேப்�தொகை மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் 
அபிவிருத்தி இரொஜொங்கை அ்மச்சு குறிப்பிடடேது. எனினும், அெற்்ற அணுகை நடேெடிக்்கை எடுத்த்�ொது இநத 
அறிக்்கைகைளுக்கைொன இ்ணப்புகைள வேைல்�டேொததுடேன் அறிக்்கைகை்ளப் வ�ற்றுக்வகைொளள முடிைவில்்ல.

கூடுதலொகை, சுடடிகைளின் முன்்னற்றம் வதொடேர்பில் தகைெல்கைள கி்டேக்கைொ்மக்கைொன கைொரணங்கை்ள ெழங்கைவும் 
அ்மச்சுக்கைள தெறிவிடடேன. இ்ெ அ்மச்சுக்கைளிடேம் இருநது ்கைொரப்�டடே்�ொதும் அதற்கைொன கைொரணங்கை்ள 
ெழங்கைவில்்ல. ்கைொவிட – 19 வ�ருநவதொற்றினொல் 2020க்கைொன அரேொங்கைத்தின் முைற்சிகைள மற்றும் ெரவு 
வேலவுத்திடடே வேைல்�ொடுகைள �ொதிக்கைப்�டடிருக்கைக்கூடும். அதன் கைொரணமொகை 12 சுடடிகைளின் முன்்னற்றமும் 
�ொதிக்கைப்�டடிருக்கைக்கூடும். இருநத்�ொதும், தகைெல்கை்ள ெழங்குெதில் அ்மச்சுக்கைள பின்�ற்றும் ்மொேமொன 
ந்டேமு்ற, 2020ல் சுடடிகைளின் வேைலொற்று்கை்ை மதிப்பீடடுக் குழு மதிப்பிடுெ்த ்மலும் கைடினமொக்கிைது.

தகவல் அைியும் சகாரிக்றககளுக்கான பதில்கள் கிறடப்பதில் 
தாமதமும் நிராகரிப்புகளும் 

2016ம் ஆணடின் 12 ஆம் இல. தகைெல் அறியும் உரி்மச் ேடடேத்தின் பிரகைொரம், ்கைொரிக்்கைக்கைொன �தில் ெழங்கைப்�டே 
்ெணடுமொ நிரொகைரிக்கைப்�டே ்ெணடுமொ என்�்த அநதச் ேடடேத்தின் பிரிவு 5ல் குறிப்பிடேப்�டடுளளதன் 
அடிப்�்டேயில் ்கைொரிக்்கை கி்டேத்த 14 நொடகைளுக்குள அரேொங்கை முகைெரங்கைள அதன் தீர்மொனத்்த 
ெழங்கை ்ெணடும்.் மலும் ்கைொரப்�டடே தகைெல்கை்ள ெழங்குெதற்கைொன தீர்மொனம் எடுக்கைப்�டடேொல் தீர்மொனம் 
எடுக்கைப்�டடே 14 நொடகைளுக்குள அநதத் தகைெல்கை்ள ெழங்கை ்ெணடும் எனவும் ேடடேம் குறிப்பிடுகிறது.

இநநி்லயில் ஆணடு இரணடில் தொக்கைல் வேய்ைப்�டடே தகைெல் அறியும் ்கைொரிக்்கைகைளுக்கைொன �தில்கைள 
அது தொக்கைல் வேய்ைப்�டடே அ்மச்சினொல் எநதவித நிைொைமொன விளக்கைங்கைளும் ெழங்கைப்�டேொமல் 
தொமதிக்கைப்�டடேன. உதொரணமொகை, ஒக்்டேொ�ர் 18, 2021 அன்று திறன் விருத்தி, வதொழிற்கைல்வி, ஆரொய்ச்சி 
மற்றும் புத்தொக்கை அ்மச்சிடேம் தகைெல் அறியும் ்கைொரிக்்கை தொக்கைல் வேய்ைப்�டடேது. �தில் ெழங்குெது 
தொமதமொக்கைப்�டடேதுடேன் தகைெல் அறியும் ்கைொரிக்்கைகைளுக்கைொன �தில்கை்ள ஏற்றுக்வகைொளெதற்கைொன 
கைொலக்வகைடு (ஜனெரி 31, 2022) நி்றெ்டேநத பின்ன்ர �தில் கி்டேத்தது. அ்த்�ொன்று ஒக்்டேொ�ர் 18, 
2021 அன்று நீதிை்மச்சிடேம் தொக்கைல் வேய்ைப்�டடே தகைெல் அறியும் ்கைொரிக்்கை வதொடேர்பில், ்கைொரிக்்கை 
கி்டேத்ததொகை ஏற்றுக்வகைொளளப்�டடேொலும், இதுெ்ர எநதத் தகைெலும் கி்டேக்கைவில்்ல. 

அ்மச்சு ஒன்று தகைெல் அறியும் ்கைொரிக்்கை்ை நிரொகைரித்த ேெொ்லயும் ஆணடு இரணடு மதிப்பீடு 
எதிர்வகைொணடேது. மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் வதொடேர்�ொன விெகைொரங்கை்ள ்நர்த்திைொகைவும் வி்னத்திறன் 
மிக்கைதொகைவும் ் கைைொளுகின்ற ஆற்றலு்டேை வ�ொலிஸ் நி்லைங்கைளிலுளள மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் �ணிைகை 
அலகுகைளின் எணணிக்்கை (சுடடி 10) வதொடேர்�ொகை வ�ொது �ொதுகைொப்பு அ்மச்சிடேம் தகைெல் அறியும் ்கைொரிக்்கை 
தொக்கைல் வேய்ைப்�டடேது. இநதக் ்கைொரிக்்கை்ை அ்மச்சு இலங்்கை கைொெல்து்றக்கு அனுப்பிைது. அங்்கை 
தகைெல் அறியும் உரி்மச் ேடடேத்தின் பிரிவு 5(1) )(h)(i) ஐக் கைொரணம் கைொடடி நிரொகைரிக்கைப்�டடேது.14  ் கைொரப்�டடே தகைெலின் 
தன்்ம, குறிப்�ொகை நொடடிலுளள �ொல்நி்ல வ�ொறுப்பு ெரவு வேலவுத்திடடேத்்த மதிப்பிடும் பின்னணியில், 
நொடடில் எநதவெொரு குற்றத்்தயும் தடுப்�தில் அல்லது கைணடேறிெதில் இலங்்கை கைொெல்து்றக்கு எதிரொன 
தப்வ�ணணத்்த எநத ெ்கையிலும் தடுக்கை்ெொ ஊக்குவிக்கை்ெொ,  குற்றெொளிகை்ளக் ்கைது வேய்ை்ெொ 
ெழக்குத் வதொடேர்ெொ எநத ெ்கையிலும் த்டேைொகை இருக்கும் என உத்்தசிக்கைவில்்ல. நொடடில் ேடடே 
அமலொக்கைம் வதொடேர்�ொன ரகைசிைத் தகைெல்கைளின் அ்டேைொளத்்தயும் இது வெளிப்�டுத்தியிருக்கைொது. என்ெ 
்கைொரிக்்கை நிைொைமொன கைொரணமின்றி நிரொகைரிக்கைப்�டடேது.

அறமே்ேரறவ மாை்ைங்களினால் திைனின்றம 

ஆணடு ஒன்்றப் ்�ொல்ெ, அரேொங்கைம் அடிக்கைடி அ்மச்ேர்ெ அ்மச்சுகை்ள மொற்றிைது. சில 
ேமைங்கைளில் ஒ்ர ஆணடில் கூடே அ்மச்சுக்கை்ள ஒன்று ்ேர்த்தும் பிரித்தும் ்ெத்தது. இது சுடடிகைளின் 
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முன்்னற்றம் வதொடேர்�ொன தகைெல்கை்ளப் வ�ற்றுக்வகைொளெ்த குறிப்பிடேத்தக்கை அளவு �ொதித்தது. இநத 
ந்டேமு்ற வ�ொதுப் �ணத்்தப் �ைன்�டுத்துெதில் அரேொங்கைத்்தப் வ�ொறுப்புக்கூற ்ெப்�்த எவெளவு 
கைடினமொக்குகிறது மற்றும் இதன் கைொரணமொகை அ்மச்சுக்கைளொல் ந்டேமு்றப்�டுத்தப்�டும் திடடேங்கைளின் 
்மொேமொன ஒருங்கி்ணப்பு வதொடேர்பில் விெரித்து 2020ல் வெரிட்டே ரி்ேர்ச் வெள்ள அறிக்்கை்ை 
வெளியிடடேது.15 

இ்த ந்டேமு்ற ஆணடு இரணடு மதிப்பீடடிலும் கைொணப்�டடேது. உதொரணமொகை, நிதியுதவித் திடடேங்கைள 
மூலம் வீடுகை்ளக் கைடடுகின்ற வ�ண த்ல்மத்துெக் குடும்�ங்கைளின் எணணிக்்கை (சுடடி 2) குறித்து நகைர 
அபிவிருத்தி மற்றும் வீடே்மப்பு அ்மச்சிடேம் ்கைடகைப்�டடே தகைெல்கைள ெழங்கைப்�டேவில்்ல. தகைெல்கை்ள 
ெழங்கை முடிைவில்்ல என தீர்மொனக் கைடிதம் ஒன்றின் மூலமொகை அ்மச்சு வதரிவித்திருநதது. ஓகைஸ்ட 9, 
2020ல் குறித்த அ்மச்சு உருெொக்கைப்�டடேதொகைவும், குறித்த அ்மச்சு உருெொக்கைப்�டுெதற்கு முன்னதொகை 2017ம் 
ஆணடில் இநதச் சுடடி வதொடேர்பிலொன வீடே்மப்புத் திடடேங்கைளின் �ைனொளர்கைள ்தர்வு இடேம்வ�ற்றதொகைவும் 
அதில் தொங்கைள �ங்வகைடுக்கைவில்்ல எனவும் அதில் குறிப்பிடேப்�டடிருநதது.

ஆணடு ஒன்றில் இநதத் த்டேகைள சுடடிகைளின் முன்்னற்றத்்த மதிப்பிடுெதற்கு ேெொலொகை இருநதது ்�ொல்ெ 
ஆணடு இரணடிலும் இருநதன. ஏவனனில் இநதச் ேெொல்கைள நிறுென ரீதிைொகை இருப்�தொல் அெற்்ற ஒரு 
ஆணடு கைொலத்திற்குள ேரிவேய்ெது கைடினமொனது. இதன் வி்ளெொகை, இநதச் சுடடிகைளின் முன்்னற்றத்்த 
அ்டேெதற்கு அ்மச்சுக்கை்ளப் வ�ொறுப்புக் கூறச் வேய்ெதும் அதன் மூலம் இலங்்கையில் �ொல்நி்ல 
வ�ொறுப்பு ெரவு வேலவுத்திடடேத்்த ந்டேமு்றப்�டுத்துெதும் ேொத்திைமற்றதொகை்ெ இருக்கிறது.
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�ொல்நி்ல வ�ொறுப்பு ெரவு வேலவுத்திடடேம் வதொடேர்பில் இலங்்கையின் அர்ப்�ணிப்்� 12 பிரதொன 
வேைலொற்று்கை சுடடிகைள மூலம் இநத அறிக்்கை வதொடேர்ச்சிைொகை இரணடேொெது மு்றைொகை மதிப்பிடுகிறது. 
அரேொங்கைமொனது அதனொல் உருெொக்கைப்�டடே வகைொள்கைகைள மற்றும் திடடேங்கைள மீது வெளிப்�்டேைொகை 
அலடசிைத்துடேனும் அர்ப்�ணிப்பு இன்றியும் வேைற்�டுெ்த மீணடும் ஒருமு்ற இநத மதிப்பீடடின் 
கைணடுபிடிப்புகைள வெளிப்�டுத்துகின்றன.

்ம்ல குறிப்பிடேப்�டடேது ்�ொன்று,  12 சுடடிகை்ளயும் ந்டேமு்றப்�டுத்துெது தனிப்�டடே நிரல் அ்மச்சுக்கைள 
மடடேத்தில் மிகைப் �லவீனமொகை உளளது. அ்த ்மற்�ொர்்ெ வேய்யும் அ்மச்சுக்கைள அ்தவிடேக் கு்றநத 
ஒத்து்ழப்்� ெழங்குகின்றன. 12 சுடடிகைளின் முன்்னற்றம் வதொடேர்�ொன புதிை தகைெல்கை்ள ெழங்கை 
முடிைொதுளளன. ெரவு வேலவுத்திடடே அ்ழப்பில் ெழங்கைப்�டடிருநத ஆ்ணக்கு அ்மெொகை ்மற்�ொர்்ெ 
வேய்யும் அ்மச்சுக்கைள வேைல்�டேவில்்ல என்�து அ்ெ அளித்த �தில்கைளின் மூலம் வதளிெொகிறது. 
்மற்�ொர்்ெ வேய்யும் அ்மச்சுக்கை்ள இவெொறு வேைல்�டுெதொல், அறிவுறுத்தல்கை்ளப் பின்�ற்றுெதற்கும் 
சுடடிகை்ள ந்டேமு்றப்�டுத்துெதற்கும் தனிப்�டடே நிரல் அ்மச்சுக்கைள அதிகை கைெனம் வேலுத்துெதில்்ல. 
இவெொறொன திடடேங்கைள மற்றும் வகைொள்கைகைளின் உருெொக்கைத்திற்கு வேலவிடேப்�டும் வ�ொதுப் �ணம் மற்றும் 
அரே ெளங்கை்ளக் ்கைைொளெதில் திறனின்்மக்கு இவெொறொன நடேெடிக்்கைகைள �ங்கைளிக்கின்றன. 

தகைெல்கை்ள வெளிப்�டுத்துெதில் கைொணப்�டும் ் மொேமொன நி்ல �ொரிை நிர்ெொகைச் சிக்கைலின் ஒரு �குதிைொகும். 
அ்மச்சுக்கைளி்டே்ை வெளிப்�்டேத்தன்்ம, ஒத்து்ழப்பு ஆகிை்ெ இல்்ல என்�்தக் கைொடடுகிறது. 
்மலும் வ�ொதுப் �ணத்்தப் �ைன்�டுத்துெதில் அெற்்ற வ�ொறுப்புகூற ்ெப்�்தச் சிரமமொக்குகின்றன. 
�ல ஆணடுகைளொகை அரேொங்கைத்தின் ெரவு வேலவுத்திடடேத்தில் இது வ�ொதுெொன நிகைழ்ெொகை இருப்�்த 
வெரிட்டேயின் budgetpromises.org தளம் �திவுவேய்துளளது. வ�ொதுப் �ணத்்தயும் அரே ெளங்கை்ளயும் 
�ைனுளள ெ்கையில் �ைன்�டுத்துெ்த உறுதிவேய்ைவும், ெரவு வேலவுத்திடடேத்தினொல் ேமூகைத்திற்குக் 
கி்டேக்கும் ஒடடுவமொத்த நன்்மகை்ளப் வ�ற்றுக்வகைொளளவும் ்ெணடுமொனொல், எதிர்கைொலத்தில் �ொல்நி்ல 
வ�ொறுப்பு ெரவு வேலவுத்திடடே மூ்லொ�ொைங்கைள இநத நிர்ெொகைச் சிக்கைல்கை்ளத் தீர்ப்�துடேன் 12 �ொல்நி்லச் 
சுடடிகைள வதொடேர்பில் குறிப்பிடேப்�டடுளள ்தொல்விகை்ளயும் ேரிவேய்ை ்ெணடும்.

1.� எதிரககாலத்தில்� பகால்நிறல� பபகாறுப்பு� வரவு� பெலவுத்திட்்ட� முன்முயறசிகளுககு�
விரிவகான� கட்்டறமப்றப� நற்டமுறைப்படுத்துதல்

(அ) ந்டேமு்றப்�டுத்துெதற்குப் வ�ொறுப்�ொன அ்மப்்�யும் கைொலக்வகைடு்ெயும் 
குறிப்பிடுதல் 

இைஙலகயில் பால்நிலை 
பபாறுப்பு வரவு 
பெைவுத்திட்டம்: எதிர்காை 
ந்டவடிகலககள்
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ஒவவெொரு சுடடிக்கும் வ�ொறுப்�ொன அ்மப்்� ெ்ரைறுப்�தில் கைொணப்�டடே வதளிவின்்மைொல் �ொல்நி்ல 
வ�ொறுப்பு ெரவு வேலவுத்திடடேம் என்னும் வ�ைரில் வ�ொதுப் �ணத்்தப் �ைன்�டுத்துெதில் அ்மச்சுக்கை்ளப் 
வ�ொறுப்புக்கூற ்ெப்�தில் ேெொல் கைொணப்�டுெது 12 சுடடிகைளின் முன்்னற்றத்்த இரணடேொெது 
மு்றைொகைவும் கைணகைொணித்ததன் மூலம் வதளிெொகைத் வதரிகிறது. ஆகை்ெ எதிர்கைொலத்தில் முன்வமொழிைப்�டும் 
மற்றும் ந்டேமு்றப்�டுத்தப்�டும் �ொல்நி்ல வ�ொறுப்பு ெரவுவேலவுத்திடடே முன்முைற்சிகைளுக்கு, அநத 
முன்முைற்சிகைளின் எநதப் �ணிகைள/ மூ்லொ�ொைங்கைளுக்கு எநத அரேொங்கை முகைெரகைம் வ�ொறுப்�ொனது என்�து 
குறிப்பிடே ்ெணடும். கூடுதலொகை, முன்்னற்ற இலக்குகைளுக்கு கைொலக்வகைடுக்கை்ள ெழங்குெது இலக்குகை்ள 
எடடுெதற்குத் ்த்ெைொன ெளங்கை்ளயும் நிதிகை்ளயும் ஏற்�ொடு வேய்ெதற்கு அ்மச்சுக்கைளுக்கு உதவும். 
உதொரணமொகை, 2022 ெரவு வேலவுத்திடடே அ்ழப்்�த் வதொடேர்நது, எதிர்கைொலத்தில் �ொல்நி்ல வ�ொறுப்பு 
ெரவு வேலவுத்திடடேங்கை்ள உளளடேக்குெதற்கு ஆெணம் ஒன்்ற மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி 
இரொஜொங்கை அ்மச்சு வெளியிடடேது. இதில் நொடடில் �ொலின ேமத்துெத்்த ்மம்�டுத்துெதற்கைொன குறிப்பிடடே 
மூ்லொ�ொைங்கைள, ஒவவெொரு மூ்லொ�ொைத்திற்கும் வ�ொறுப்�ொன ேம்�நதப்�டடே அரேொங்கை முகைெரகைங்கை்ளக் 
குறிப்பிடேப்�டடேதுடேன் அவெொறொன மூ்லொ�ொைங்கைளின் முன்்னற்றத்்த அளவிடுெதற்கைொன பிரதொன 
வேைலொற்று்கை சுடடிகைள என்�ன உளளடேக்கைப்�டடிருநதன.16  இது மிகைவும் ெர்ெற்கைத்தக்கைது என்�துடேன் 
இலங்்கையில் �ொல்நி்ல வ�ொறுப்பு ெரவுவேலவுத்திடடே முன்முைற்சிகை்ள ந்டேமு்றப்�டுத்துெதற்கைொன 
மிகைவும் ்மம்�டுத்தப்�டடே அணுகுமு்ற (2017ல் 12 பிரதொன வேைலொற்று்கைச் சுடடிகைள உருெொக்கைப்�டடேது 
முதல்) ஆகும். 

(ஆ) வேைல்�டுத்தும் கைடடே்மப்பில் நிதி வதொடேர்�ொன திடடேத்்தயும் உளளடேக்குதல் 

�ல ஆணடுகைளொகை அரேொங்கைத்தின் ெரவு வேலவுத்திடடே முன்வமொழிவுகைள மற்றும் முன்முைற்சிகைள நிதித் 
திடடேமிடேலில் �லவீனமொகை உளள்த வெரிட்டேயின் budgetpromises.org17 தளத்தின் கைணடுபிடிப்புகைள 
சுடடிக்கைொடடுகின்றன. திடடேத்திற்குப் ் �ொதுமொன நிதி இல்லொத கைொரணத்தொல் இ்டேநடுவில் �ல்்ெறு திடடேங்கைள 
நிறுத்தி ்ெக்கைப்�டுெது கைணடேறிைப்�டடுளளது. அரேொங்கைத்தொல் வேைல்�டுத்தப்�டும், முன்வமொழிைப்�டும் 
�ல வகைொள்கைகைளின் பின்னொல் வதளிெொன திடடேமிடேல் மற்றும் �குப்�ொய்வு கைொணப்�டுெதில்்ல என்�்த 
இவெொறொன நிகைழ்வுகைள வெளிப்�டுத்துெதுடேன் நொடடின் முன்்னற்றத்்தயும் தடுக்கிறது.

இ்த்�ொன்ற ேநதர்ப்�ங்கைள ஆணடு இரணடிலும் கைொணப்�டடேன. சுடடி 9 வதொடேர்பில் (அனர்த்தங்கைளின் ்�ொது 
மீடபுப்�ணி, நிெொரணம், புனர்ெொழ்வு மற்றும் மீளகைடடே்மப்பின் ்�ொது �ொல்நி்ல வதொடேர்�ொன கைெனத்தி்ன 
உறுதிப்�டுத்துெதற்கு வி்னத்திறன் மிக்கைதொகை வேைற்�டுத்தப்�டடே வகைொள்கைகைள மற்றம் ெழிகைொடடுதல்கைளின் 
எணணிக்்கை) �ல்்ெறு முன்முைற்சிகைளும் திடடேங்கைளும் திடடேமிடேப்�டடு முன்வமொழிைப்�டடிருநதொலும் அநத 
நடேெடிக்்கைகைளுக்கைொகை அரேொங்கைத்தொல் ்�ொதிைளவு நிதி்ை ஒதுக்கை முடிைொத கைொரணத்தொல் திடடேங்கை்ளத் 
வதொடேங்கை முடிைவில்்ல என தகைெல் ்கைொரிக்்கைக்குப் �திலொகை ்தசிைப் �ொதுகைொப்பு மற்றும் அனர்த்த 
முகைொ்மத்துெ அ்மச்சு வதரிவித்திருநதது. ஆகை்ெ எதிர்கைொலத்தில் திடடேத்திற்குத் ்த்ெப்�டும் வேலவுகைள, 
அதன் மூலம் கி்டேக்கும் நன்்மகைள, அவெொறொன மூ்லொ�ொைங்கைளுக்கைொன நிதிைளிப்புகைள ஆகிை்ெ 
குறித்த விரிெொன திடடேங்கைள �ொல்நி்ல வ�ொறுப்பு ெரவு வேலவுத்திடடேத்துடேன் இருக்கை ்ெணடும்.

2.� பகால்நிறல� பபகாறுப்பு� வரவு� பெலவுத்திட்்ட� முன்முயறசிகளுகககான� மமறபகாரறவ�
வழிமுறைகறை�வலுப்படுத்துதல்�

(அ) அறிக்்கையிடேல் கைடடே்மப்்� ெழங்குதல் 

தகைெல் அறியும் ்கைொரிக்்கை தொக்கைல் வேய்ைப்�டடே அ்மச்சுக்கைளில் வ�ரும்�ொலொன்ெ என்ன தகைெல்கைள 
அெர்கைளிடேமிருநது ்கைொரப்�டடேன, இநத 12 சுடடிகைளிலும் எது முன்்னற்றம் எனக் கைருதப்�டுகிறது என்�தில் 
மடடுப்�டுத்தப்�டடே புரித்லக் வகைொணடிருநதன என்�்தக் கைடேநத 2 ஆணடுகைளொகை முன்வனடுத்த மதிப்பீடுகைள 
சுடடிக்கைொடடுகின்றன. முன்னர் குறிப்பிடேப்�டடேது ்�ொன்று, கி்டேத்த �தில்கைளில் வ�ரும்�ொலொன்ெ சுடடிகைளின் 
முன்்னற்றத்்த மதிப்பிடுெதில் �ைனற்ற்ெைொகை இருநதன. கூடுதலொகை, இநத அ்மச்சுக்கைளிடேம் இருநது 
தகைெல்கைள மற்றும் �தில்கை்ளப் வ�றுெதில் ஏற்�டடே தொமதங்கைள அ்ெ சுடடிகைளின் முன்்னற்றம் குறித்து 
்மற்�ொர்்ெயிடும் அ்மப்புகைளுக்குத் வதொடேர்ச்சிைொகை அறிக்்கைகை்ள அனுப்புெதில்்ல என்�்தக் 
கைொடடுகிறது. அ்மச்சுக்கைளின் தகைெல் அறியும் ்கைொரிக்்கைகைளுக்கைொன �தில்கைள ஒவவெொன்றும் ஒவவெொரு 
ெடிெங்கைளில் ெழங்கைப்�டடிருநதன.
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இநத திறனின்்மகை்ளத் தவிர்க்கை, எதிர்கைொலத்தில் �ொல்நி்ல வ�ொறுப்பு ெரவுவேலவுத்திடடே மூ்லொ�ொைங்கைள 
உருெொக்கைப்�டடேதும் அ்மச்சுக்கைளுக்குத் வதளிெொன மற்றும் சீரொன அறிக்்கையிடேல் அ்மப்்� ெழங்கை 
்ெணடும். அவெொறு வேய்ெதொல் அரேொங்கை முகைெரகைங்கைள முழுெதிலும் அறிக்்கையிடுெதற்கைொன ஒரு 
மு்றைொன ெழிமு்ற உருெொெதுடேன் அவெொறொன முன்முைற்சிகைளின் முன்்னற்றம் சீரொன மற்றும் 
ேரிைொன ்நரத்தில் அளவிடேப்�டுெ்த உறுதிப்�டுத்தும் (உதொரணம்: ்மற்�ொர்்ெ அ்மச்சுக்கைளுக்கு 
முன்்னற்றம் குறித்து மொதொந்தொறும் அல்லது ஆணடுக்கு இருமு்ற (ஒவவெொரு ஆறு மொதங்கைளும்) 
அறிக்்கை ேமர்ப்பிப்�்தக் கைடடேொைப்�டுத்துதல், முன்னற்றத்்த எவெொறு அறிக்்கையிடுெது என்�தற்கைொன 
அறிவுறுத்தல்கைளுக்கைொன ெடிெம்/வடேம்ப்்ளட என்�ெற்்ற அரேொங்கை முகைெரகைங்கைளுக்கு ெழங்குதல் 
்�ொன்ற்ெ).

(ஆ) ்மற்�ொர்்ெ வேய்யும் அ்மப்புகைள திற்மைொன ெழிமு்றகை்ளப் பின்�ற்றுதல்

�ொல்நி்ல வ�ொறுப்பு ெரவு வேலவுத்திடடே முைற்சிகைளின் முன்்னற்றத்்தக் கைணகைொணிப்�தற்குப் 
வ�ொறுப்�ொன அரேொங்கை அ்மச்சுக்கை்ள வெறும்ன ெரவு வேலவுத்திடடே சுற்றறிக்்கை (உதொரணம், ெரவு 
வேலவுத்திடடே சுற்றறிக்்கை 2/2019) மூலம் வதரிவிப்�து ்�ொதுமொனதல்ல. ்மற்�ொர்்ெ வேய்யும் அ்மப்புகைள 
வதொடேர்நது �லவீனமொகை உளளது என்�்த கைடேநத இரணடு ஆணடுகைளொகை 12 சுடடிகை்ள மதிப்பிடடேதன் மூலம் 
வெரிட்டே நிரூபித்துளளது. சுடடிகைளின் முன்்னற்றம் வதொடேர்பிலொன ேமீ�த்திை தகைெல்கை்ள ெழங்குெதற்கு 
இரணடு ்மற்�ொர்்ெ அ்மச்சுக்கைளிலும் தகைெல் அலுெலர் ஒருெர் இல்்ல. ஆகை்ெ  அறிக்்கையிடேல், 
கைணகைொணித்தல், ்மற்�ொர்்ெ வேய்யும் அ்மச்சுக்கைளி்டே்ை மதிப்பிடுதல் ்�ொன்ற ெலி்மைொன 
ெழிமு்றகை்ள உருெொக்குதல் எதிர்கைொலத்தில் �ொல்நி்ல வ�ொறுப்பு ெரவு வேலவுத்திடடே மூ்லொ�ொைங்கைள 
திற்மைொகை வேைல்�டுத்துெ்த உறுதிவேய்யும்.

உதொரணமொகை, ்மற்�ொர்்ெ வேய்ைவும் நிர்ெகிக்கைவும் பிற அ்மச்சுக்கைளிடேம் இருநது GRB முைற்சிகைளின் 
முன்்னற்றத்்தச் ்ேகைரிக்கைவும், முைற்சிகைள வதொடேர்�ொன தகைெல்கை்ளப் வ�ற்றுக்வகைொளள அணுகுெதற்கும் 
அ்மச்சுக்குள வ�ொறுப்�ொன அலகு/அலுெலர் ஒருெ்ர ்மற்�ொர்்ெ வேய்யும் அ்மச்சுக்கைள நிைமிக்கைலொம். 
இவெொறு வேய்ெதன் மூலம் ்மற்�ொர்்ெ வேய்ெதற்குப் வ�ொறுப்�ொன உத்தி்ைொகைத்தர் ்ெ்ல்ை 
விடடு விலகினொ்லொ அ்த அ்மச்சுக்குள ்ெவறொரு தி்ணக்கைளத்திற்கு மொற்றலொனொ்லொ, ்ெவறொரு 
உத்தி்ைொகைத்தருக்குப் �ணி விெரங்கைள வதரிவிக்கைப்�டடு அநதப் �ணிகை்ள முன்வனடுக்கை நிைமிக்கை முடியும்.

(இ) ்மற்�ொர்்ெ வேய்ெதற்கு அரசு ேொரொ அ்மப்புகை்ள ஈடு�டுத்துதல்

ெரவு வேலவுத்திடடே சுற்றறிக்்கைகைளில் ்மற்�ொர்்ெ வேய்யும் அ்மப்புகைளின் �ணிகைள 
குறிப்பிடேப்�டடிருநதொலும், அரேொங்கைத்துடேன் வதொடேர்பு்டேை (அரேொங்கை அ்மச்சுக்கைள) அ்மப்புகைள �ொல்நி்ல 
வ�ொறுப்பு ெரவுவேலவுத்திடடே மூ்லொ�ொைங்கைளில் �லவீனமொகை உளளன. ஆகை்ெ கூடுதல் அறிக்்கையிடேல் 
அ்மப்்� ந்டேமு்றப்�டுத்துெதொல்  அவெொறொன முைற்சிகைள ந்டேமு்றப்�டுத்தப்�டுெ்த 
ெலுப்�டுத்தும். உதொரணமொகை, ்மற்�ொர்்ெ வேய்ெதற்குப் வ�ொறுப்�ொன அ்மச்சுக்கைள GRB முைற்சிகைளின் 
முன்்னற்றம் குறித்து அவெொறொன முைற்சிகைள வதொடேர்பில் ஆர்ெம் கைொடடும் நிர்ெொகைம் ேொரொ அ்மப்பு 
ஒன்றுக்கு (உதொரணம், �ொரொளுமன்றத்தில் வ�ணகைள குழு) அறிக்்கை ெழங்குெ்தக் கைடடேொைமொக்கை ்ெணடும். 

3.� இலஙறகயில்�நற்டமுறைப்படுத்தப்படும்�பகால்நிறல�பபகாறுப்பு�வரவு�பெலவுத்திட்்ட�
மூமலகாபகாயஙகள்�குறித்த� பதளிவுத்தன்றமறய� மமம்படுத்த� மவண்டும்

GRBயின் முைற்சிகை்ள ந்டேமு்றப்�டுத்த வ�ொதுப் �ணம் �ைன்�டுத்தப்�டுெதொல் இநத நிதிகைள 
எவெொறு �ைன்�டுத்தப்�டுகின்றன மற்றும் எநத முைற்சிகைள ந்டேமு்றப்�டுத்தப்�டடேன என்ற தகைெல்கைள  
வ�ொதுமக்கைளுக்கு ெழங்கைப்�டே ்ெணடும். ேம்�நதப்�டடே அ்மச்சுக்கைளொல் ேமர்ப்பிக்கைப்�டடே முன்்னற்ற 
அறி்க்்கைகைள மும்வமொழிகைளிலும் இ்ணைத்தில் கி்டேப்�து GRB முைற்சிகைளின் வெளிப்�்டேத்தன்்ம்ை 
்மம்�டுத்தும். இவெொறு வேய்ெது ேர்ெ்தே ெரவு வேலவுத்திடடே நிரல்�டுத்தலில் (ேர்ெ்தே ெரவு வேலவுத்திடடே 
�ங்கைொளரினொல் முன்வனடுக்கைப்�டும் ெரவு வேலவுத்திடடேத்தின் வெளிப்�்டேத்தன்்ம வதொடேர்�ொன 
கைருத்துக்கைணிப்பு) இலங்்கையின் தரநி்ல உைர்ெதற்கும் உதவும்.
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2018 ெரவு வேலவுத்திடடே அ்ழப்பின் மூலம் �ொலின பிரதொன வேைலொற்று்கை சுடடிகை்ள அறிமுகைப்�டுத்திைது 
இலங்்கையில் GRB நுட�ங்கை்ள ஊக்குவிக்கும் ஒரு சிறநத முைற்சிைொகும். எனினும் ெரவு வேலவுத்திடடே 
அ்ழப்பில் குறிப்பிடேப்�டடே பிரதொன வேைலொற்று்கை சுடடிகை்ள அ்டேெதில் இலங்்கையின் வேைல்திறன் 
�லவீனமொன உளளது வதளிெொகிறது. இநத ஆணடின் மதிப்பீடுகைளின்�டி 12 பிரதொன வேைலொற்று்கைச் 
சுடடிகைளில் 2 (சுடடி 1 மற்றும் 5) ்மொேமொன முன்்னற்றத்்தப் �திவு வேய்துளளதுடேன், 1 சுடடி (சுடடி 6) எநத 
முன்்னற்றமும் இல்்ல எனப் �திெொகியுளளது. மீதமுளள அ்னத்துப் பிரதொன வேைலொற்று்கை சுடடிகைள 
வதொடேர்பில் எநதவித தகைெல்கைளும் வெளிப்�டுத்தப்�டேவில்்ல. இ்ெ இநத முைற்சிகைள வதொடேர்பிலொன 
ேெொல்கை்ளயும் திறனின்்மகை்ளயும் சுடடிக்கைொடடுகின்றன. �ொல்நி்ல வ�ொறுப்பு ெரவு வேலவுத்திடடேம் 
இலங்்கையில் ஒப்பீடடேளவில் புதிைதொகை இருப்�தொல் விழிப்புணர்்ெ ஏற்�டுத்தவும் எதிர்கைொலத்தில் 
சிறநத மற்றும் திற்மைொன வகைொள்கைகை்ள ஆதரிக்கைவும் இநதச் சுடடிகை்ள மதிப்பிடும்்�ொது நொங்கைள 
எதிர்வகைொணடே ேெொல்கை்ள சுடடிக்கைொடடே ்ெணடிைது அெசிைமொகும்.

பிரதொன வேைலொற்று்கை சுடடிகை்ள ந்டேமு்றப்�டுத்துெதற்கு உதவும் ெ்கையில் வதளிெொகை 
உருெொக்கைப்�டடே கைடடே்மப்பு இல்லொதது இலக்குகை்ள ந்டேமு்றப்�டுத்துெ்தக் ்கைவிடுதல், மு்றைொகைக் 
கைணகைொணிக்கைத் தெறுதல் மற்றும் கு்றெொன ்மற்�ொர்்ெ ்�ொன்றெற்றுக்கு ெழிெகுத்துளள்தக் கைடேநத 
இரணடு ஆணடுகைளொகை முன்வனடுத்த பிரதொன வேைலொற்று்கைச் சுடடிகைளின் முடிவு வெளிப்�டுத்துகிறது. 
்மலும், 12 சுடடிகைளும் அெற்றின் ெ்ரை்றகைள, வேைல்�ொடுகைள மற்றும் அதற்குப் வ�ொறுப்�ொன 
அ்மச்சுக்கைள வதொடேர்�ொன விெரங்கை்ளக் வகைொணடிருக்கைவில்்ல. இதனொல் ஒரு சுடடிக்கு எநத அ்மச்சு 
வ�ொறுப்�ொனது என்�்தக் கைணடேறிெது ேெொலொகை இருநதது. உரி்ம அல்லது வ�ொறுப்புக்கூற ்ெணடிை 
்த்ெ இல்லொததொல் �ல அ்மச்சுக்கைள முன்்னற்றம் வதொடேர்பிலொன தகைெல்கை்ள ெழங்கைத் தெறிைதுடேன் 
முன்்னற்றம் கு்றநததற்கைொன வ�ொறுப்்� ஏற்றுக்வகைொளளத் தெறிவிடடேன. பிரதொன வேைலொற்று்கை 
சுடடிகைளுக்கைொன வ�ொறுப்புக்கூறும் ்த்ெ கு்றநது ெருெதொல், கு்றநத அளவில் தகைெல்கை்ள 
வெளிப்�டுத்துெ்த அ்மச்சுக்கைள பின்�ற்றுகின்றன. இது இநத ஆணடு சுடடிகை்ள மதிப்பிடுெதில் முக்கிை 
ேெொலொகை அ்மநதது.

வேைல்�ொடடுச் வேைல்மு்றகைளுக்கைொன ேரிைொன அடித்தளமின்றி �ொல்நி்ல வ�ொறுப்பு ெரவு 
வேலவுத்திடடேத்்த முன்்ெப்�தற்கைொன அரேொங்கைத்தின் அெேரத்்த இநத ேெொல்கைளுக்கைொன கைொரணம் 
ெலியுறுத்துகிறது. எனினும் �ொல்நி்ல வ�ொறுப்பு ெரவு வேலவுத்திடடேம் வெற்றி வ�றுெ்த உறுதிவேய்ெதற்கு 
இது அெசிைம் ஆகும். ்மலும் இவெொறொன முைற்சிகைளுக்குச் வேலவிடேப்�டும் �ணத்திற்கு அரேொங்கைத்்தப் 
வ�ொறுப்புக்கூற ்ெக்கும் உரி்ம்ை பிர்ஜகைள வகைொணடிருநதொலும் சுடடிகைள வதொடேர்�ொன தகைெல் 
வெளிப்�டுத்து்கை மடடேம் அதிலுளள சிரமத்்தச் சுடடிக்கைொடடுகின்றன. ஆகை்ெ எதிர்கைொலத்தில் இலங்்கையில் 
�ொல்நி்ல வ�ொறுப்பு ெரவு வேலவுத்திடடே முைற்சிகைளில் வதளிெொன அறிக்்கையிடேல் கைடடே்மப்பு, 
்மற்�ொர்்ெயிடும் நிறுெனங்கை்ள ெலுப்�டுத்துதல் ்�ொன்ற வி்னத்திறன்மிக்கை வ�ொறிமு்றகை்ளப் 
பின்�ற்றுெது அெசிைம் ஆகும். இதன் மூலம்  வ�ொதுமக்கைளின் �ணத்்தச் வேலவிடுெதில் அதிகை திற்ன 
உறுதிவேய்ைவும் அதன் மூலம் இலங்்கையில் �ொலின ேமத்துெத்்த அ்டேைவும் முடியும். 

முடிவு
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பின்னிலைப்புகள் 

பின்னிறைப்பு 1 : தகவல் அைியும் உரிறமே் ேட்டத்தின் கீழ் 
தாக்கல் சேய்யப்பட்ட தகவல் சகாரிக்றககளின் விபரங்கள்

அரெகாஙக�
ஸதகாபனம்

ஸதகாபனத்தின்�
வகிபஙகு மககாரப்பட்்ட��தகவல்

1. நிதிை்மச்சு அ்னத்துச் 
சுடடிகைள 
வதொடேர்�ொகைவும் தரவு 
மற்றும் தகைெல்கைள 
்ேகைரிக்கும் 
்மற்�ொர்்ெயிடும் 
அ்மப்பு

 � அ்னத்துப் பிரதொன வேைலொற்று்கைச் 
சுடடிகைளின் முன்்னற்றம் வதொடேர்பிலொன 
தகைெல்கைள

 � 2018, 2019, 2020 ஆகிை ஆணடுகைளில் 12 சுடடிகைளின் 
முன்்னற்றம் குறித்து தகைெல்கை்ளச் ேமர்ப்பித்த 
அ்மச்சுக்கைளின் �டடிைல்

 � அ்டேைொளம் கைொணப்�டடே திடடேங்கைளுடேன் 
வதொடேர்பு்டேை வேைல்திடடேங்கைள மற்றும் நிதி 
வதொடேர்பிலொன முன்்னற்ற அறிக்்கைகைளின் 
விெரங்கைள

 � அ்மச்சின் �ணிகைளுக்கு அ்மை 
ந்டேமு்றப்�டுத்தப்�டடே திடடேங்கைள வதொடேர்பில் 
அ்மச்ேொல் �ரொமரிக்கைப்�டும் �ொலின 
அடிப்�்டேயில் பிரிக்கைப்�டடே தரவுதளங்கைள 
மற்றும் தகைெல் அ்மப்புகைள

 � கைணகைொணிப்பிற்கைொகை அ்மச்சு �ைன்�டுத்தும் 
உளளகை நடேெடிக்்கைகைள/அளவீடுகைள 

 � எநதத் தகைெலும் கி்டேக்கைவில்்ல 
எனில் அ்தக் குறிப்பிடேவும், தகைெல் 
கி்டேக்கைொ்மக்கைொன கைொரணங்கைளுடேன் 
உத்தி்ைொகைபூர்ெ ஆெணங்கை்ள ெழங்கைவும்

 � �ொல்நி்ல வதொடேர்�ொன விடேைங்கைளுக்கைொன 
தகைெல் அலுெலர்கைளின் �டடிைல் 
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அரெகாஙக�
ஸதகாபனம்

ஸதகாபனத்தின்�
வகிபஙகு மககாரப்பட்்ட��தகவல்

2. மகைளிர் மற்றும் 
சிறுெர் 
அபிவிருத்தி, 
முன்�ளளி 
மற்றும் ஆரம்�க் 
கைல்வி, கைல்விச் 
்ே்ெகைள 
மற்றும் 
�ொடேேொ்லகைள 
உடகைடடே்மப்பு 
ெேதிகைள 
இரொஜொங்கை 
அ்மச்சு

�ொலின 
அடிப்�்டேயில் 
பிரிக்கைப்�டடே 
தகைெல்கை்ளப் 
�ரொமரிக்கும் 
மற்றும் அ்னத்துச் 
சுடடிகைள 
வதொடேர்�ொகைவும் 
தரவு மற்றும் 
தகைெல்கை்ளச் 
்ேகைரிக்கும் 
்மற்�ொர்்ெயிடும் 
அ்மப்பு

 �  அ்னத்துப் பிரதொன வேைலொற்று்கைச் 
சுடடிகைளின் முன்்னற்றம் வதொடேர்பிலொன 
தகைெல்கைள

 � 2018, 2019, 2020 ஆகிை ஆணடுகைளில் 12 சுடடிகைளின் 
முன்்னற்றம் குறித்து தகைெல்கை்ளச் ேமர்ப்பித்த 
அ்மச்சுக்கைளின் �டடிைல்

 � அ்டேைொளம் கைொணப்�டடே திடடேங்கைளுடேன் 
வதொடேர்பு்டேை வேைல்திடடேங்கைள மற்றும் நிதி 
வதொடேர்பிலொன முன்்னற்ற அறிக்்கைகைளின் 
விெரங்கைள

 � அ்மச்சின் �ணிகைளுக்கு அ்மை 
ந்டேமு்றப்�டுத்தப்�டடே திடடேங்கைள வதொடேர்பில் 
அ்மச்ேொல் �ரொமரிக்கைப்�டும் �ொலின 
அடிப்�்டேயில் பிரிக்கைப்�டடே தரவுதளங்கைள 
மற்றும் தகைெல் அ்மப்புகைள

 � கைணகைொணிப்பிற்கைொகை அ்மச்சு �ைன்�டுத்தும் 
உளளகை நடேெடிக்்கைகைள/அளவீடுகைள 

 � எநதத் தகைெலும் கி்டேக்கைவில்்ல 
எனில் அ்தக் குறிப்பிடேவும், தகைெல் 
கி்டேக்கைொ்மக்கைொன கைொரணங்கைளுடேன் 
உத்தி்ைொகைபூர்ெ ஆெணங்கை்ள ெழங்கைவும்

 � �ொல்நி்ல வதொடேர்�ொன விடேைங்கைளுக்கைொன 
தகைெல் அலுெலர்கைளின் �டடிைல்
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அரெகாஙக�
ஸதகாபனம்

ஸதகாபனத்தின்�
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3. வதொழில் 
அ்மச்சு
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 � 2018, 2019, 2020 ஆகிை ஆணடுகைளில் 
வதொழிற்�்டேயில் வ�ணகைள �ங்கைளிப்பின் 
ேதவீதம்

 � 2018, 2019, 2020 ஆகிை ஆணடுகைளில் சுடடி 1 
உடேன் வதொடேர்பு்டேை வதொழில் அ்மச்சினொல் 
முன்வனடுக்கைப்�டடே திடடேங்கைளின் �டடிைல் 

 � அ்டேைொளம் கைொணப்�டடே திடடேங்கைளுடேன் 
வதொடேர்பு்டேை வேைல்திடடேங்கைள மற்றும் நிதி 
வதொடேர்பிலொன முன்்னற்ற அறிக்்கைகைளின் 
வி�ரங்கைள

 � அ்டேைொளம் கைொணப்�டடே திடடேங்கைளுக்கைொகைச் 
்ேகைரிக்கைப்�டடே �ொலின அடிப்�்டேயில் 
பிரிக்கைப்�டடே தரவு 

 � சுடடி 1 ந்டேமு்றப்�டுத்தப்�டுெ்தக் 
கைணகைொணிக்கை வதொழில் அ்மச்சு எடுத்த 
நடேெடிக்்கைகைளுக்கைொன ஆெணங்கைள /தகைெல்கைள

 � �ொல்நி்ல வதொடேர்�ொன விடேைங்கைளுக்கைொன 
தகைெல் அலுெலரின் வதொடேர்பு வி�ரங்கைள

 � அ்மச்சின் �ணிகைளுக்கு அ்மை 
ந்டேமு்றப்�டுத்தப்�டடே திடடேங்கைள வதொடேர்பில் 
அ்மச்ேொல் �ரொமரிக்கைப்�டும் �ொலின 
அடிப்�்டேயில் பிரிக்கைப்�டடே தரவுதளங்கைள 
மற்றும் தகைெல் அ்மப்புகைள

 � எநதத் தகைெலும் கி்டேக்கைவில்்ல 
எனில் அ்தக் குறிப்பிடேவும், தகைெல் 
கி்டேக்கைொ்மக்கைொன கைொரணங்கைளுடேன் 
உத்தி்ைொகைபூர்ெ ஆெணங்கை்ள ெழங்கைவும்
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அரெகாஙக�
ஸதகாபனம்

ஸதகாபனத்தின்�
வகிபஙகு மககாரப்பட்்ட��தகவல்
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 � 2018, 2019, 2020 ஆகிை ஆணடுகைளில் 
வெளிநொடடிலிருநது திரும்புகின்ற வ�ண 
வதொழிலொளர்கைள மற்றும் ஆற்றலு்டேை 
வெளிநொடடு வதொழில் புரிகின்ற வ�ணகைளின் 
வதொழில் ெொய்ப்பி்ன இலக்கைொகைக் வகைொணடே 
்தசிைக் வகைொள்கைகைள மற்றும் கைருத்திடடேங்கைளின் 
எணணிக்்கை

 � 2018, 2019, 2020 ஆகிை ஆணடுகைளில் சுடடி 6 
வதொடேர்பில் MoFEMD முன்வனடுத்த திடடேங்கைளின் 
�டடிைல்

 � அ்டேைொளம் கைொணப்�டடே திடடேங்கைளுடேன் 
வதொடேர்பு்டேை வேைல்திடடேங்கைள மற்றும் நிதி 
வதொடேர்பிலொன முன்்னற்ற அறிக்்கைகைளின் 
விெரங்கைள

 � அ்டேைொளம் கைொணப்�டடே திடடேங்கைளுக்கைொகைச் 
்ேகைரிக்கைப்�டடே �ொலின அடிப்�்டேயில் 
பிரிக்கைப்�டடே தரவு 

 � சுடடி 6 ந்டேமு்றப்�டுத்தப்�டுெ்தக் 
கைணகைொணிக்கை MoFEMD எடுத்த 
நடேெடிக்்கைகைளுக்கைொன ஆெணங்கைள /தகைெல்கைள

 � �ொல்நி்ல வதொடேர்�ொன விடேைங்கைளுக்கைொன 
தகைெல் அலுெலரின் வதொடேர்பு வி�ரங்கைள

 � அ்மச்சின் �ணிகைளுக்கு அ்மை 
ந்டேமு்றப்�டுத்தப்�டடே திடடேங்கைள வதொடேர்பில் 
அ்மச்ேொல் �ரொமரிக்கைப்�டும் �ொலின 
அடிப்�்டேயில் பிரிக்கைப்�டடே தரவுதளங்கைள 
மற்றும் தகைெல் அ்மப்புகைள

 � எநதத் தகைெலும் கி்டேக்கைவில்்ல 
எனில் அ்தக் குறிப்பிடேவும், தகைெல் 
கி்டேக்கைொ்மக்கைொன கைொரணங்கைளுடேன் 
உத்தி்ைொகைபூர்ெ ஆெணங்கை்ள ெழங்கைவும்
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பிரதான செயலாற்றுகை சுட்டிைகை மதிப்பிடுதல்

அரெகாஙக�
ஸதகாபனம்

ஸதகாபனத்தின்�
வகிபஙகு மககாரப்பட்்ட��தகவல்

5. ்தசிைப் 
�ொதுகைொப்பு 
மற்றும் அனர்த்த 
முகைொ்மத்துெ 
இரொஜொங்கை 
அ்மச்சு (SMDM 
- State Ministry of 
National Security 
and Disaster 
Management)
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 � 2018, 2019, 2020 ஆகிை ஆணடுகைளில் 
மீடபுப்�ணி, நிெொரணம், புனர்ெொழ்வு மற்றும் 
மீளகைடடே்மப்பின்்�ொது �ொல்நி்ல வதொடேர்�ொன 
கைெனத்தி்ன உறுதிப்�டுத்துெதற்கு 
வி்னத்திறன் மிக்கைதொகைச் வேைற்�டுத்தப்�டடே 
வகைொள்கைகைள மற்றும் ெழிகைொடடுதல்கைளின் 
எணணிக்்கை

 � 2018, 2019, 2020 ஆகிை ஆணடுகைளில் சுடடி 9 
வதொடேர்பில் SMDM முன்வனடுத்த திடடேங்கைளின் 
�டடிைல்

 � அ்டேைொளம் கைொணப்�டடே திடடேங்கைளுடேன் 
வதொடேர்பு்டேை வேைல்திடடேங்கைள மற்றும் நிதி 
வதொடேர்பிலொன முன்்னற்ற அறிக்்கைகைளின் 
விெரங்கைள

 � அ்டேைொளம் கைொணப்�டடே திடடேங்கைளுக்கைொகைச் 
்ேகைரிக்கைப்�டடே �ொலின அடிப்�்டேயில் 
பிரிக்கைப்�டடே தரவு 

 � சுடடி 9 ந்டேமு்றப்�டுத்தப்�டுெ்தக் 
கைணகைொணிக்கை SMDM எடுத்த 
நடேெடிக்்கைகைளுக்கைொன ஆெணங்கைள /தகைெல்கைள

 � �ொல்நி்ல வதொடேர்�ொன விடேைங்கைளுக்கைொன 
தகைெல் அலுெலரின் வதொடேர்பு வி�ரங்கைள

 � அ்மச்சின் �ணிகைளுக்கு அ்மை 
ந்டேமு்றப்�டுத்தப்�டடே திடடேங்கைள வதொடேர்பில் 
அ்மச்ேொல் �ரொமரிக்கைப்�டும் �ொலின 
அடிப்�்டேயில் பிரிக்கைப்�டடே தரவுதளங்கைள 
மற்றும் தகைெல் அ்மப்புகைள

 � எநதத் தகைெலும் கி்டேக்கைவில்்ல 
எனில் அ்தக் குறிப்பிடேவும், தகைெல் 
கி்டேக்கைொ்மக்கைொன கைொரணங்கைளுடேன் 
உத்தி்ைொகைபூர்ெ ஆெணங்கை்ள ெழங்கைவும்
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பிரதான செயலாற்றுகை சுட்டிைகை மதிப்பிடுதல்

அரெகாஙக�
ஸதகாபனம்

ஸதகாபனத்தின்�
வகிபஙகு மககாரப்பட்்ட��தகவல்

6.
வ�ொது நிர்ெொகைம், 
மொகைொண 
ே்�கைள மற்றும் 
உளளுரொடசி 
அ்மச்சு
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 � 2018, 2019, 2020 ஆகிை ஆணடுகைளில் 
மீடபுப்�ணி, நிெொரணம், புனர்ெொழ்வு மற்றும் 
மீளகைடடே்மப்பின்்�ொது �ொல்நி்ல வதொடேர்�ொன 
கைெனத்தி்ன உறுதிப்�டுத்துெதற்கு 
வி்னத்திறன் மிக்கைதொகைச் வேைற்�டுத்தப்�டடே 
வகைொள்கைகைள மற்றும் ெழிகைொடடுதல்கைளின் 
எணணிக்்கை

 � 2018, 2019, 2020 ஆகிை ஆணடுகைளில் சுடடி 7 
வதொடேர்பில் அ்மச்சு முன்வனடுத்த திடடேங்கைளின் 
�டடிைல்

 � அ்டேைொளம் கைொணப்�டடே திடடேங்கைளுடேன் 
வதொடேர்பு்டேை வேைல்திடடேங்கைள மற்றும் நிதி 
வதொடேர்பிலொன முன்்னற்ற அறிக்்கைகைளின் 
விெரங்கைள

 � அ்டேைொளம் கைொணப்�டடே திடடேங்கைளுக்கைொகைச் 
்ேகைரிக்கைப்�டடே �ொலின அடிப்�்டேயில் 
பிரிக்கைப்�டடே தரவு 

 � சுடடி 7 ந்டேமு்றப்�டுத்தப்�டுெ்தக் 
கைணகைொணிக்கை அ்மச்சு எடுத்த 
நடேெடிக்்கைகைளுக்கைொன ஆெணங்கைள /தகைெல்கைள

 � �ொல்நி்ல வதொடேர்�ொன விடேைங்கைளுக்கைொன 
தகைெல் அலுெலரின் வதொடேர்பு வி�ரங்கைள

 � அ்மச்சின் �ணிகைளுக்கு அ்மை 
ந்டேமு்றப்�டுத்தப்�டடே திடடேங்கைள வதொடேர்பில் 
அ்மச்ேொல் �ரொமரிக்கைப்�டும் �ொலின 
அடிப்�்டேயில் பிரிக்கைப்�டடே தரவுதளங்கைள 
மற்றும் தகைெல் அ்மப்புகைள

 � எநதத் தகைெலும் கி்டேக்கைவில்்ல 
எனில் அ்தக் குறிப்பிடேவும், தகைெல் 
கி்டேக்கைொ்மக்கைொன கைொரணங்கைளுடேன் 
உத்தி்ைொகைபூர்ெ ஆெணங்கை்ள ெழங்கைவும்
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பிரதான செயலாற்றுகை சுட்டிைகை மதிப்பிடுதல்

அரெகாஙக�
ஸதகாபனம்

ஸதகாபனத்தின்�
வகிபஙகு மககாரப்பட்்ட��தகவல்

7.
 நீதிை்மச்சு
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 � 2017, 2018, 2019 ஆகிை ஆணடுகைளில் 
திருத்தப்�டடே, ேடடேமொக்கைப்�டடே மற்றும்/
அல்லது வேைல்�டுத்தப்�டடே �ொல் �ொகு�ொடு 
கைொணப்�டுகின்ற ேடடேங்கைள, வகைொள்கைகைள மற்றும் 
ந்டேமு்றகைளின் எணணிக்்கை

 � வேைல் திடடேங்கைள மற்றும் �ொலின அடிப்�்டேயில் 
பிரிக்கைப்�டுகின்ற தரவு உட�டே சுடடி 11 வதொடேர்பில் 
நீதிை்மச்சு முன்வனடுக்கும் திடடேங்கைளின் 
�டடிைல் 

 � சுடடி 11 ந்டேமு்றப்�டுத்தலின் நி்ல 
 � சுடடி 11 ஐ கைணகைொணிப்�தற்கும் 

ந்டேமு்றப்�டுத்துெதற்குமொன எதிர்கைொலத் 
திடடேங்கைள

 � சுடடி 11 ஐ ந்டேமு்றப்�டுத்தொவிடடேொல் அதற்கைொன 
ஆெணங்கைள 

 � SDG 5 வதொடேர்பில் நீதிை்மச்சினொல் 
முன்வனடுக்கைப்�டும் திடடேங்கைள  

 � அ்மச்சின் �ொல்நி்ல வதொடேர்�ொன 
விடேைங்கைளுக்கைொன தகைெல் அலுெலரின் வதொடேர்பு 
வி�ரங்கைள

 � அ்மச்சின் �ணிகைளுக்கு அ்மை 
ந்டேமு்றப்�டுத்தப்�டடே திடடேங்கைள வதொடேர்பில் 
அ்மச்ேொல் �ரொமரிக்கைப்�டும் �ொலின 
அடிப்�்டேயில் பிரிக்கைப்�டடே தரவுதளங்கைள 
மற்றும் தகைெல் அ்மப்புகைள
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அரெகாஙக�
ஸதகாபனம்

ஸதகாபனத்தின்�
வகிபஙகு மககாரப்பட்்ட��தகவல்

8.
வ�ொதுப் 
�ொதுகைொப்பு 
அ்மச்சு
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 � 2018, 2019, 2020 ஆகிை ஆணடுகைளில் மகைளிர் 
மற்றும் சிறுெர் வதொடேர்�ொன விெகைொரங்கை்ள 
்நர்த்திைொகைவும் வி்னத்திறன் மிக்கைதொகைவும் 
்கைைொளுகின்ற ஆற்றலு்டேை வ�ொலிஸ் 
நி்லைங்கைளிலுளள மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் 
�ணிைகை அலகுகைளின் எணணிக்்கை 

 � 2018, 2019, 2020 ஆகிை ஆணடுகைளில் சுடடி 10 
வதொடேர்பில் அ்மச்சு முன்வனடுத்த திடடேங்கைளின் 
�டடிைல்

 � அ்டேைொளம் கைொணப்�டடே திடடேங்கைளுடேன் 
வதொடேர்பு்டேை வேைல்திடடேங்கைள மற்றும் நிதி 
வதொடேர்பிலொன முன்்னற்ற அறிக்்கைகைளின் 
விெரங்கைள

 � அ்டேைொளம் கைொணப்�டடே திடடேங்கைளுக்கைொகைச் 
்ேகைரிக்கைப்�டடே �ொலின அடிப்�்டேயில் 
பிரிக்கைப்�டடே தரவு 

 � சுடடி 10 ந்டேமு்றப்�டுத்தப்�டுெ்தக் 
கைணகைொணிக்கை அ்மச்சு எடுத்த 
நடேெடிக்்கைகைளுக்கைொன ஆெணங்கைள /தகைெல்கைள

 � �ொல்நி்ல வதொடேர்�ொன விடேைங்கைளுக்கைொன 
தகைெல் அலுெலரின் வதொடேர்பு வி�ரங்கைள

 � அ்மச்சின் �ணிகைளுக்கு அ்மை 
ந்டேமு்றப்�டுத்தப்�டடே திடடேங்கைள வதொடேர்பில் 
அ்மச்ேொல் �ரொமரிக்கைப்�டும் �ொலின 
அடிப்�்டேயில் பிரிக்கைப்�டடே தரவுதளங்கைள 
மற்றும் தகைெல் அ்மப்புகைள

 � எநதத் தகைெலும் கி்டேக்கைவில்்ல 
எனில் அ்தக் குறிப்பிடேவும், தகைெல் 
கி்டேக்கைொ்மக்கைொன கைொரணங்கைளுடேன் 
உத்தி்ைொகைபூர்ெ ஆெணங்கை்ள ெழங்கைவும்
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அரெகாஙக�
ஸதகாபனம்

ஸதகாபனத்தின்�
வகிபஙகு மககாரப்பட்்ட��தகவல்

9.
திறன் விருத்தி 
இரொஜொங்கை 
அ்மச்சு

இ்ளஞர் 
மற்றும் 
வி்ளைொடடுத் 
து்ற அ்மச்சு
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து  � 2018, 2019, 2020 ஆகிை ஆணடுகைளில் ்தசிை 

வதொழிற்�யிற்சி ேொன்றிதழ்கை்ளப் வ�ற்ற 
வ�ணகைள மற்றும் வதொழில்நுட� வதொழில் 
�யிற்சித் து்றயில் வதொழில் புரிகின்ற 
வ�ணகைளின் எணணிக்்கை

 � 2018, 2019, 2020 ஆகிை ஆணடுகைளில் சுடடி 4 
வதொடேர்பில் அ்மச்சு முன்வனடுத்த திடடேங்கைளின் 
�டடிைல்

 � அ்டேைொளம் கைொணப்�டடே திடடேங்கைளுடேன் 
வதொடேர்பு்டேை வேைல்திடடேங்கைள மற்றும் நிதி 
வதொடேர்பிலொன முன்்னற்ற அறிக்்கைகைளின் 
விெரங்கைள

 � அ்டேைொளம் கைொணப்�டடே திடடேங்கைளுக்கைொகைச் 
்ேகைரிக்கைப்�டடே �ொலின அடிப்�்டேயில் 
பிரிக்கைப்�டடே தரவு 

 � சுடடி 4 ந்டேமு்றப்�டுத்தப்�டுெ்தக் 
கைணகைொணிக்கை அ்மச்சு எடுத்த 
நடேெடிக்்கைகைளுக்கைொன ஆெணங்கைள /தகைெல்கைள

 � சுடடி 4ன் ந்டேமு்றப்�டுத்தப்�டடே நி்ல 
 � சுடடி 4 ஐக் கைணகைொணிக்கைவும் 

ந்டேமு்றப்�டுத்தவும் எதிர்கைொலத் திடடேங்கைள 
 � �ொல்நி்ல வதொடேர்�ொன விடேைங்கைளுக்கைொன 

தகைெல் அலுெலரின் வதொடேர்பு வி�ரங்கைள
 � அ்மச்சின் �ணிகைளுக்கு அ்மை 

ந்டேமு்றப்�டுத்தப்�டடே திடடேங்கைள வதொடேர்பில் 
அ்மச்ேொல் �ரொமரிக்கைப்�டும் �ொலின 
அடிப்�்டேயில் பிரிக்கைப்�டடே தரவுதளங்கைள 
மற்றும் தகைெல் அ்மப்புகைள

 � எநதத் தகைெலும் கி்டேக்கைவில்்ல 
எனில் அ்தக் குறிப்பிடேவும், தகைெல் 
கி்டேக்கைொ்மக்கைொன கைொரணங்கைளுடேன் 
உத்தி்ைொகைபூர்ெ ஆெணங்கை்ள ெழங்கைவும்
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அரெகாஙக�
ஸதகாபனம்

ஸதகாபனத்தின்�
வகிபஙகு மககாரப்பட்்ட��தகவல்

10. 
்கைத்வதொழில் 
அ்மச்சு
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■ 2018, 2019, 2020 ஆகிை ஆணடுகைளில் எஸ்எம்ஈ 
கைடேன்கைள /மொனிைங்கை்ளப் �ைன்�டுத்தி 
நி்லைொன வதொழில்முைற்சிகைளில் ஈடு�டுகின்ற 
வ�ண வதொழில் முைற்சிைொளர்கைளின் 
எணணிக்்கை 

■ வேைல்திடடேங்கைள �ொலின அடிப்�்டேயில் 
பிரிக்கைப்�டடே தரவு உட�டே சுடடி 5 உடேன் 
வதொடேர்பு்டேை திடடேங்கைள 

 � வேைல் திடடேங்கைள அல்லது நிதி வதொடேர்�ொன 
முன்்னற்றங்கைள குறித்த வி�ரங்கைள

 � �ொலின அடிப்�்டேயில் பிரிக்கைப்�டடே தரவு 
■ சுடடிகைளின் முன்்னற்றம் வதொடேர்பில் 

கைணகைொணிப்�தற்கு அ்மச்சு முன்வனடுத்த 
உளளகை நடேெடிக்்கைகைள /�டிகைள

■ �ொல்நி்ல வதொடேர்�ொன விடேைங்கைளுக்கைொன 
தகைெல் அலுெலரின் வதொடேர்பு வி�ரங்கைள

■ எநதத் தகைெ்லயும் ெழங்கை முடிைொவிடடேொல் 
அ்த உறுதிப்�டுத்தும் ெ்கையில் 
உத்தி்ைொகைபூர்ெ ஆெணங்கை்ள ெழங்கைவும்
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சபை்றுக்சகாள்ளப்பட்ட தகவல்களின் சுருக்கம் 

1.1 

2018, 2019, 2020 ஆகிை ஆணடுகைளில் வதொழிற்�்டேயில் வ�ணகைள 
�ங்்கைற்பின் ெருடேொநத வீதத்்த தகைெல் அறியும் ்கைொரிக்்கைக்கைொன 
�திலில் வதொழில் அ்மச்சு ெழங்கியிருநதது.

இ்ணைத்தில் ்தடிை்�ொது, வதொழிற்�்டேயில் வ�ணகைளின் 
�ங்்கைற்பு வதொடேர்�ொன 2018, 2019, 2020 ஆகிை ஆணடுகைளுக்கைொன 
தகைெல்கை்ள வதொ்கை மதிப்பு மற்றும் புளளிவி�ரத் தி்ணக்கைளம் 
ெழங்கியிருநதது.

பதாழிற்பல்டயில் பபண்களின் பஙயகற்பு வீதம் 

ஆண்டு பதாழில் 
அலமச்சு

பதாலகமதிப்பு 
மற்றும் புள்ளிவிபரத் 
திலைகக்ளம்

2018 34.9% 33.6%

2019 35.4% 34.5%

2020 33.9% 32.0%

2018, 2019, 2020 ஆகிை ஆணடுகைளில் ்ெ்லப் �ொதுகைொப்பு மற்றும் 
வ�ண வதொழிலொளர்கைளின் நல்ெொழ்வு வதொடேர்பில் வதொழில் 
தி்ணக்கைளம் நடேொத்திை திடடேங்கை்ளயும் வதொழில் அ்மச்சு 
�டடிைலிடடிருநதது. திடடேங்கைள வதொடேர்�ொன சுருக்கைமொன வி�ரங்கைள, 
அதற்கைொன நிதி ஒதுக்கீடுகைள மற்றும் �ைனொளர்கைள வதொடேர்�ொன 
தகைெல்கைள கீ்ழ தரப்�டடுளளன.

சபைப்பட்ட தகவல்கள் 
சதாடர்பான 
கருத்துகள் 

இநதச் சுடடி்ை 
மதிப்பிடும்்�ொது, 
வதொழிற்�்டேயில் 
வ�ணகைளின் �ங்்கைற்பின் 
ெருடேொநத அதிகைரிப்பு 
0 ேதவீதம் முதல் 10 
ேதவீதம் ெ்ர இருநதொல் 
�லவீனமொன முன்்னற்றம் 
என மதிப்பிடேப்�டுகிறது. 10 
ேதவீதத்திற்கும் அதிகைமொகை 
இருநதொல் ெலுெொன 
முன்்னற்றம் என 
மதிப்பிடேப்�டுகிறது.

1.1 

வதொழில் அ்மச்சு 
ெழங்கிை தகைெலின் 
பிரகைொரம் 2019 இலிருநது  
2020ல் வதொழிற்�்டேயில் 
வ�ணகைளின் �ங்்கைற்பு 1.5 
ேதவீதத்தொல் கு்றநதுளளது. 
எனினும் வதொழில் 
அ்மச்சு ெழங்கிை 
தகைெலுக்கும் இ்ணைத்தில் 
வ�ற்றுக்வகைொளளப்�டடே 
வதொ்கை மதிப்பு புளளிவி�ரத் 
தி்ணக்கைளத்தின் 
தகைெலுக்கும் இ்டே்ை 
முரண�ொடு உளளது. 
2019இலிருநது 2020ல் 
வ�ணகைளின் �ங்்கைகைற்பு 
2.5 ேதவீதத்தொல் 
கு்றநதுளளதொகை வதொ்கை 
மதிப்பு புளளிவி�ரத் 
தி்ணக்கைளத்தின் 
தகைெல்கைள குறிப்பிடுகின்றன.
மத்திை ெங்கி ்�ொன்ற அரே 
நிறுெனங்கைள மற்றும் உலகை 

சுட்டி 1: சதாழிை்பறடயில் சபை்களின் பங்குபை்றுதல் ேதவீதத்றத அதிகரித்தல்

முன்யனற்ைத்தின் 
வலகப்பாடு

யமாெமான 
முன்யனற்ைம்18 

மூைஙகள்:
1) வதொழில் அ்மச்சு

2) வதொ்கைமதிப்பு மற்றும் புளளிவி�ரத் தி்ணக்கைளம் (DCS)

3) நிதிை்மச்சு

4) மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி, முன்�ளளி மற்றும் 

ஆரம்�க் கைல்வி, கைல்விச் ்ே்ெகைள மற்றும் �ொடேேொ்லகைள 

உடகைடடே்மப்பு ெேதிகைள இரொஜொங்கை அ்மச்சு
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ஆண்டு திட்டம் நிதி 
ஒதுககீடு

பயனா்ளர்களின் 
எண்ணிகலக 
(பபண்கள்)

2018 மகைளிர் தினத்துடேன் 
வதொடேர்பு்டேை 
நிகைழ்வுகைள

ரூ. 1,004,492

இரவுப் �ணிகைளில் 
வ�ணகை்ளப் 
�ைன்�டுத்துெது 
வதொடேர்�ொன 
விேொர்ண 

ரூ. 246,500 5,943

உளவிைல் 
ஆ்லொே்ன 
�யிலரங்கு

ரூ. 42,600

�ணியிடேத்தில் 
�ொல்நி்ல 
அடிப்�்டேயிலொன 
ென்மு்ற 
குறித்து மீளொய்வு 
வேய்ெதற்கைொன 
�யிலரங்கைம் 

ரூ. 31,200

வமொத்தம் ரூ. 1,324,792

ெங்கி ்�ொன்ற ேர்ெ்தே 
அ்மப்புகைள உத்தி்ைொகைபூர்ெ 
புளளிவி�ரமொகை வதொ்கை 
மதிப்பு மற்றும் புளளிவி�ரத் 
தி்ணக்கைளத்தின் 
தகைெல்கை்ளப் 
�ைன்�டுத்துெதொல் இநதச் 
சுடடி்ை மதிப்பிடுெதற்கு 
மதிப்பீடடுக் குழு வதொ்கை 
மதிப்பு புளளிவி�ரத் 
தி்ணக்கைளத்தின் 
தகைெல்கை்ளப் 
�ைன்�டுத்துகிறது.

2018, 2019, 2020 ஆகிை 
ஆணடுகைளில் தி்ணக்கைளம் 
நடேொத்திை திடடேங்கைளுக்கைொன 
�ொலின அடிப்�்டேயில் 
பிரிக்கைப்�டடே தர்ெ வதொழில் 
அ்மச்சு ெழங்கைவில்்ல. 
ஆகை்ெ இநதத் திடடேங்கைளொல் 
ஆணகை்ள விடேப் வ�ணகைள 
அதிகைம் �ைன்டேநதொர்கைளொ 
என்�்த மதிப்பிடுெது 
கைடினமொகை உளளது. 
கூடுதலொகை, இநதத் திடடேங்கைள 
முற்றுமுழுதொகை சுடடி 1 உடேன் 
ேம்�நதப்�டடே்ெ அல்ல என 
அ்மச்சு குறிப்பிடடுளளது. 
ஆனொல் வதொழிற்�்டேயில் 
வ�ணகைளின் �ங்கைளிப்்� 
அதிகைரிக்கை ம்றமுகைமொகைப் 
�ங்கைளித்துளளன எனத் 
வதரிவித்துளளது. 
வ�ணகைளின் �ங்கைளிப்்� 
ஊக்குவித்தல் “வதொழில் 
தி்ணக்கைளத்தின் 
்நொக்கைங்கைளுக்கு 
அப்�ொற்�டடேது” எனவும் 
அ்மச்சு குறிப்பிடடுளளது.19 

1.2 

இநதத் திடடேங்கைள 
வதொழிற்�்டேயில் 
வ�ணகைளின் �ங்கைளிப்்� 
்நரடிைொகை அதிகைரித்தனெொ 
என்�து வதளிவில்லொததொல் 
நிதிை்மச்சு ெழங்கிை 
தகைெல்கைள இநதச் 
சுடடி்ை மதிப்பிடுெதில் 
�ைனில்லொமல் ்�ொயின. 
கூடுதலொகை, ெழங்கைப்�டடே 
தகைெல்கைள 2018ம் ஆணடுக்கு 
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மடடு்ம வதொடேர்பு்டேைதொகை 
இருநதன. இது சுடடியின் 
முன்்னற்றத்்த 
மதிப்பிடுெ்த ்மலும் 
கைடினமொக்கிைது.

1.3 

சுடடி 1 வதொடேர்பில் 
அ்மச்சு முன்வனடுத்த 
திடடேங்கைளுக்கைொகை 
வேலவிடேப்�டடே நிதி 2020ல் 
கு்றநதுளளதொகை மகைளிர் 
மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி 
இரொஜொங்கை அ்மச்சு 
ெழங்கிை தகைெலில் 
வதரிவிக்கைப்�டடுளளது. 2020ல் 
வேலவிடேப்�டடே வமொத்த நிதி 
ரூ.0.018 மில்லிைன், இது 2019 
உடேன் ஒப்பிடு்கையில் 99 
ேதவீத வீழ்ச்சிைொகும். 

நிதிை்மச்சு, மகைளிர் மற்றும் 
சிறுெர் அபிவிருத்தி  
இரொஜொங்கை அ்மச்சு 
ஆகிைெற்றிடேம் இருநது 
கி்டேக்கைப்வ�ற்ற தகைெல்கைள 
�ைனற்ற்ெைொகை 
இருநததொல், இநதச் சுடடி்ை 
மதிப்பிடுெதற்கு வதொ்கை 
மதிப்பு மற்றும் புளளிவி�ரத் 
தி்ணக்கைளத்தின் 
தகைெல்கைளில் 
மொத்திர்ம மதிப்பீடடுக் 
குழு முழு்மைொகைத் 
தங்கியிருநதது. 2019 
இலிருநது 2020ல் 
வதொழிற்�்டேயில் 
வ�ணகைளின் �ங்்கைற்பு 
2.5 ேதவீதத்தொல் 
வீழ்ச்சிை்டேநதுளளதொல் 
இநதச் சுடடி ்மொேமொன 
முன்்னற்றத்்தக் 
வகைொணடுளளது என 
ெ்கைப்�டுத்தப்�டுகிறது.

ஆண்டு திட்டம் நிதி 
ஒதுககீடு

பயனா்ளர்களின் 
எண்ணிகலக 
(பபண்கள்)

2019 வதொழில் ேடடேம் 
வதொடேர்பில் தனிைொர் 
து்றயிலுளள 
மனித ெளத்து்ற 
அலுெலர்கைளுக்குக் 
கைற்பித்தல் 

ரூ. 149,073 

வ�ணகைள, 
இ்ளஞர்கைள 
மற்றும் சிறுெர்கைளின் 
�ொதுகைொப்பு 
வதொடேர்பில் பிற 
நிறுெனங்கைள 
முன்வனடுக்கும் 
�ணிகைளுக்கு 
உதவுதல்

தனிைொர் து்ற 
�ணிைொளர்கைளுக்கு 
விழிப்புணர்வுத் 
திடடேங்கை்ள 
நடேொத்துதல்
 (4 திடடேங்கைள)

ரூ. 134,600 208

�ொல்நி்ல 
அடிப்�்டேயிலொன 
ென்மு்ற குறித்த 
விழிப்புணர்வு 
வதொடேர்பில் வ�ண 
வதொழிலொளர்கைளின் 
திற்ன ெளர்த்தல்

ரூ. 110,800 75

்தொடடேத் 
வதொழிலொளர்கைளுக்கு 
விழிப்புணர்வுத் 
திடடேங்கைள 
 (வ�ணகைளுக்கைொன 
வதொழில் ேடடேங்கைள 
மற்றும் வ�ணகைள 
எதிர்்நொக்கும் 
பிரச்ே்னகைள 
வதொடேர்பில்) (3 
திடடேங்கைள)

ரூ. 100,765 106

வமொத்தம் ரூ. 495,238

2020 மகைளிர் தினத்துடேன் 
வதொடேர்பு்டேை 
நிகைழ்வுகைள 

ரூ. 114,275
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ஆண்டு திட்டம் நிதி 
ஒதுககீடு

பயனா்ளர்களின் 
எண்ணிகலக 
(பபண்கள்)

வமொத்தம் ரூ. 114,275

1.2 

சுடடி 1 வதொடேர்பில் 2018ம் ஆணடில் முன்வனடுக்கைப்�டடே திடடேங்கைள 
குறித்து அனர்த்த முகைொ்மத்துெம் மற்றும் கிரொமிைப் வ�ொருளொதொர 
விெகைொரங்கைளுக்கைொன அ்மச்சு ேமர்ப்பித்த தகைெல்கை்ள, தகைெல் 
்கைொரிக்்கைக்கைொன �திலில் நிதிை்மச்சு ெழங்கியிருநதது.

ஒருஙகிலைநத 
யெலவகள் 

ப
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இலங்்கை தகைெல் 
வதொடேர்�ொடேல் 
வதொழில்நுட�ச் 
்ே்ெ

1,107 648 63.07 

அரேொங்கை 
வமொழிவ�ைர்ப்�ொளர் 
்ே்ெ

145 136 51.06 

இலங்்கை நூலகைர் 
்ே்ெ

154 20 88.50 

அபிவிருத்தி 
உத்தி்ைொகைத்தர் 
்ே்ெ

27,142 10,905 71.54 

முகைொ்மத்துெ 
உத்தி்ைொகைத்தர் 
்ே்ெ

20,180 7,408 73.15 

இ்ணநத ேொரதிகைள 
்ே்ெ

8,650

அலுெலகை ஊழிைர் 
்ே்ெ

6,013 9,813 38 

�ொலின அடிப்�்டேயிலொன ெரவு வேலவுத்திடடேம் மற்றும் சுடடி 1 
வதொடேர்பில் கைொணி மற்றும் �ொரொளுமன்ற மறுசீரமப்பு அ்மச்சு ேமர்ப்பித்த 
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தகைெல்கை்ளயும் நிதிை்மச்சு ெழங்கியிருநதது. ெழங்கைப்�டடே 
தகைெல்கைளின் சுருக்கைம் கீ்ழ தரப்�டடுளளது:

சு
ட

டி

தி
ட

்ட
ம்

ப
ப

ௌ
தீ

க
 மு

ன்
ய

ன
ற்

ை
ம்

நி
தி

 மு
ன்

ய
ன

ற்
ை

ம்
வதொழிற்�்டேயில் 
வ�ணகைளின் 
�ங்்கைற்பு 
வீதத்்த 
அதிகைரித்தல் 

�ல்்ெறு 
்ே்ெகைளில் 
�ணிக்குப் 
புதிதொகைச் ்ேர்த்துக் 
வகைொளளப்�டும் 
வ�ணகைளின் 
எணணிக்்கை்ை 
அதிகைரித்தல்

40% தி்ணக்கைளத்திற்கு 
ஏற்வகைன்ெ 
ஒதுக்கைப்�டடே 
ஒதுக்கீடுகை்ளப் 
�ைன்�டுத்தி 
திடடேங்கைள 
முன்வனடுக்கைப்�டடேன 

1.3 

தகைெல் ்கைொரிக்்கைக்கு ெழங்கைப்�டடே �திலில்,20  2018 – 2020 
கைொலப்�குதியில் இநதச் சுடடி வதொடேர்�ொன 3 திடடேங்கைள 
முன்வனடுக்கைப்�டடேதொகை மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி 
இரொஜொங்கை அ்மச்சு குறிப்பிடடேது. இ்ெ மொதிரி கிரொமத் 
திடடேங்கைள, சூழலிைல் சுற்றுலொ, சுை ்ெ்லெொய்ப்பு வதொடேர்�ொகை 
்மற்வகைொளளப்�டடேது எனவும் குறிப்பிடேப்�டடேது. இநத ்ெ்லத் 
திடடேங்கைளுக்கைொகை 2018/19ல் ரூ.28.03 மில்லிைனும், 2019ல் 
ரூ.2.106 மில்லிைனும், 2020ம் ஆணடில் ரூ.0.018 மில்லிைனும் 
வேலவிடேப்�டடுளளது.
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சுட்டி 2: நிதியுதவித் திட்டங்கள் மூலம் வீடுகறளக் கட்டுகின்ை சபை் 
தறலறமத்துவக் குடும்பங்களின் எை்ைிக்றகறய அதிகரித்தல்

முன்யனற்ைத்தின் 
வலகப்பாடு

தகவல் 
பவளிப்படுத்தப்ப்டவில்லை

Sources:
1) நகைர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடே்மப்பு அ்மச்சு
2) மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி இரொஜொங்கை 
அ்மச்சு
3) நிதிை்மச்சு

சபை்றுக்சகாள்ளப்பட்ட தகவல்களின் சுருக்கம்

2.1 

தகைெல் அறியும் ்கைொரிக்்கைக்கு அளித்த �திலில், தங்கைள 
அ்மச்சு ஓகைஸ்ட 9, 2020 அன்று உருெொக்கைப்�டடேதொல் 
வீடே்மப்புத் திடடேங்கைளுக்கைொன �ைனொளர்கைள வதரிவில் தொங்கைள 
�ங்்கைற்கைவில்்ல என நகைர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடே்மப்பு 
அ்மச்சு வதரிவித்திருநதது. இதன் வி்ளெொகை, தகைெல் அறியும் 
்கைொரிக்்கை கிரொமிை வீடே்மப்பு மற்றும் நிர்மொணம் மற்றும் கைடடிடேப் 
வ�ொருடகைள ்கைத்வதொழில் ஊக்குவிப்பு இரொஜொங்கை அ்மச்சிற்கு 
அனுப்�ப்�டடேது. ஆனொல் இதுெ்ர �தில் ெழங்கைப்�டேவில்்ல.

நகைர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடே்மப்பு அ்மச்சுக்கு அனுப்�ப்�டடே 
மற்வறொரு தகைெல் அறியும் ்கைொரிக்்கை ்தொடடே வீடே்மப்பு மற்றும் 
ேமுதொைக் கைடடே்மப்பு இரொஜொங்கை அ்மச்சிற்கு அனுப்�ப்�டடேது. 
நிதியுதவித் திடடேங்கைள மூலமொகை வீடுகை்ளக் கைடடிை வ�ண 
த்ல்மத்துெக் குடும்�ங்கைளின் எணணிக்்கை்ை அதிகைரிக்கை 
்மற்வகைொளளப்�டடே முைற்சிகைள வதொடேர்பில் அநத இரொஜொங்கை 
அ்மச்சு �திலளித்திருநதது.

ஆண்டு வீ்டலமப்புத் திட்டஙகளின் 
எண்ணிகலக

பபண் தலைலமத்துவக 
குடும்பஙகளின் 
எண்ணிகலக

2018 30 197

2019 (வேைல்�டுத்தப்�டேவில்்ல) (வேைல்�டுத்தப்�டேவில்்ல)

2020 7 28

2.3

சுடடி 2 வதொடேர்பில் முன்வனடுக்கைப்�டடே திடடேங்கைள குறித்து மகைளிர் 
மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி இரொஜொங்கை அ்மச்சின் ெ்லதளம் 
தகைெல்கை்ள ெழங்கியிருநதது. 2018, 2019, 2020 ஆகிை ஆணடுகைளில் 
வ�ண த்ல்மத்துெக் குடும்�ங்கைளின் த்லெர்கைளுக்கு 
அதிகைொரமளிக்கும் திடடேம் ஒன்று நடேொத்தப்�டடேது. 2020ல் இநதத் 
திடடேத்திற்கைொன வமொத்தச் வேலவு ரூ.0.2225 மில்லிைன் ஆகும்.

சபைப்பட்ட தகவல்கள் 
சதாடர்பான 
கருத்துகள்

இநதச் சுடடி்ை 
மதிப்பிடும்்�ொது, வ�ண 
த்ல்மத்துெக் 
குடும்�ங்கைளின் 
எணணிக்்கையில் ெருடேொநத 
அதிகைரிப்பு 0 ேதவீதம் முதல் 
10 ேதவீதம் ெ்ர இருநதொல் 
�லவீனமொன முன்்னற்றம் 
என மதிப்பிடேப்�டுகிறது. 10 
ேதவீதத்திற்கும் அதிகைமொகை 
இருநதொல் ெலுெொன 
முன்்னற்றம் என 
மதிப்பிடேப்�டுகிறது.

2.1

்தொடடே வீடே்மப்பு மற்றும் 
ேமுதொைக் கைடடே்மப்பு 
இரொஜொங்கை அ்மச்சிடேம் 
இருநது கி்டேக்கைப்வ�ற்ற 
தகைெல்கைள வ�ப்ரெரி 10, 
2020 திகைதியிடேப்�டடிருநதன. 
தகைெல் அறியும் 
்கைொரிக்்கைகைளுக்கைொன 
�தில்கைள 
கி்டேக்கைப்வ�றுெதற்கு 
மதிப்பீடடுக் குழு முடிவுவேய்த 
கைொலக்வகைடுவுக்கு (ஜனெரி 
31, 2022) பின்ன்ர இது 
கி்டேத்தது. ஆகை்ெ இநதச் 
சுடடியின் முன்்னற்றத்்த 
ெ்கைப்�டுத்துெதற்கு இநதத் 
தகைெல் �ைன்�டுத்தப்�டேொது. 
எனினும் இநதத் தகைெ்லப் 
�ைன்�டுத்தினொல் 
2018 இலிருநது 2020ல் 
வீடே்மப்புத் திடடேங்கைள 
மூலம் வீடுகை்ளக் கைடடிை 
வ�ண த்ல்மத்துெக் 
குடும்�ங்கைளின்  எணணிக்்கை 
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85.7 ேதவீதத்தொல் 
வீழ்ச்சிை்டேகிறது. என்ெ 
சுடடி 2 ஐ “்மொேம்டேயும் 
முன்்னற்றம்“ என 
ெ்கைப்�டுத்த ்ெணடும்.

2.2 

நிதியுதவித் திடடேங்கைள 
மூலம் வீடுகை்ளக் கைடடிை 
வ�ண த்ல்மத்துெக் 
குடும்�ங்கைளின் எணணிக்்கை 
குறிப்பிடேப்�டேொததொல் மகைளிர் 
மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி 
இரொஜொங்கை அ்மச்சின் 
ெ்லதளத்தில் இருநது 
வ�றப்�டடே தகைெல்கை்ள 
சுடடி 2ன் முன்்னற்றத்்த 
மதிப்பிடேப் �ைன்�டுத்த 
முடிைொது.  கூடுதலொகை, 
ெழங்கைப்�டடே தகைெல்கைளும் 
2019ம் ஆணடுக்கு 
உரிை்ெ என்�தொல் 
சுடடி்ை மதிப்பிடுெ்தச் 
சிரமமொக்குகின்றன.

மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் 
அபிவிருத்தி இரொஜொங்கை 
அ்மச்சிடேம் இருநது எநதப் 
�ைனுளள தகைெல்கைளும் 
கி்டேக்கைவில்்ல, 
நிதிை்மச்சிடேம் இருநது 
எநதத் தகைெல்கைளும் 
கி்டேக்கைவில்்ல, ்தொடடே 
வீடே்மப்பு மற்றும் ேமுதொைக் 
கைடடே்மப்பு இரொஜொங்கை 
அ்மச்சிடேம் இருநது 
கி்டேத்த தகைெல்கைள 
கைொலக்வகைடுவிற்குப் பின்னர் 
கி்டேக்கைப்வ�ற்றதொல் 
அ்தப் �ைன்�டுத்தமுடிைொது. 
என்ெ இநதச் சுடடி தகைெல் 
வெளிப்�டுத்தப்�டேவில்்ல 
என ெ்கைப்�டுத்தப்�டுகிறது.
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2018 சுடடி 2: நிதியுதவித் 
திடடேங்கைள மூலம் 
வீடுகை்ளக் 
கைடடிை வ�ண 
த்ல்மத்துெக் 
குடும்�ங்கைளின் 
எணணிக்்கை்ை 
அதிகைரித்தல்

வ�ண 
த்ல்மத்துெக் 
குடும்�ங்கைளின் 
த்லெர்கைளுக்கு 
அதிகைொரமளிக்கும் 
திடடேம்

2019 வ�ண 
த்ல்மத்துெக் 
குடும்�ங்கைளின் 
த்லெர்கைளுக்கு 
அதிகைொரமளிக்கும் 
திடடேம்

8 Rs.7,000,000

2020 வ�ண 
த்ல்மத்துெக் 
குடும்�ங்கைளின் 
த்லெர்கைளுக்கு 
அதிகைொரமளிக்கும் 
திடடேம்

1 Rs. 225,000 

2019ம் ஆணடுக்கைொன வ�ண த்ல்மத்துெக் குடும்�ங்கைளின் 
எணணிக்்கை வதொடேர்�ொன தகைெல்கைள மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் 
அபிவிருத்தி, முன்�ளளி மற்றும் ஆரம்�க் கைல்வி, கைல்விச் ்ே்ெகைள 
மற்றும் �ொடேேொ்லகைள உடகைடடே்மப்பு ெேதிகைள இரொஜொங்கை 
அ்மச்சின் இ்ணைத்தளத்திலும் ெழங்கைப்�டடிருநதன.

ஆண்டு பபண் 
தலைலமத்துவக 
குடும்பஙகளின் 
எண்ணிகலக

பபண் தலைலமத்துவக 
குடும்பஙகளின் ெதவீதம்

2019 1,436,000 25.20
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சுட்டி 3: பால் அடிப்பறடயில் தரவுகறளப் பிரித்துப் சபணுகின்ை அரோங்க 
நிறுவனங்களின் எை்ைிக்றக

முன்யனற்ைத்தின் 
வலகப்பாடு

தகவல் 
பவளிப்படுத்தப்ப்டவில்லை

மூைஙகள்:
1) மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி இரொஜொங்கை 
அ்மச்சு
2) நிதிை்மச்சு

சபைப்பட்ட தகவல்கள் 
சதாடர்பான கருத்துகள்

இநதச் சுடடி்ை மதிப்பிடும்்�ொது, 
�ொலின அடிப்�்டேயில் பிரிக்கைப்�டடே 
தரவுதளங்கை்ளப் �ரொமரிக்கும் வ�ொது 
நிறுெனங்கைளின் எணணிக்்கையின் 
ெருடேொநத அதிகைரிப்பு 0 ேதவீதம் முதல் 10 
ேதவீதம் ெ்ர இருநதொல் �லவீனமொன 
முன்்னற்றம் என மதிப்பிடேப்�டுகிறது. 
10 ேதவீதத்திற்கும் அதிகைமொகை இருநதொல் 
ெலுெொன முன்்னற்றம் என 
மதிப்பிடேப்�டுகிறது.

3.1 

சுடடி 3 வதொடேர்பில் நடேொத்தப்�டடே 
திடடேத்தில் �ொலின அடிப்�்டேயில் 
பிரிக்கைப்�டடே தர்ெப் �ரொமரிக்கும் 
வ�ொதுநிறுெனங்கைளின் 
எணணிக்்கை்ைக் குறிப்பிடேொததொல் 
நிதிை்மச்சு ெழங்கிை தகைெ்ல 
சுடடி 3ன் மதிப்பீடடுக்குப் �ைன்�டுத்த 
முடிைொது. கூடுதலொகை, ெழங்கைப்�டடே 
தகைெல்கைள 2019ம் ஆணடுக்கு மடடு்ம 
உரிை்ெ என்�தொல் சுடடி்ை 
மதிப்பிடுெ்தச் சிரமமொக்குகின்றன.

3.2 

இநதச் சுடடி வதொடேர்பிலொன 
அறிக்்கையிடேல் ்மொேமொகை உளளது 
என்�்த மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் 
அபிவிருத்தி இரொஜொங்கை அ்மச்சு 
அறிநதிருக்கிறது என்�து அநத 
அ்மச்சு ெழங்கிை தகைெலில் 
வதளிெொெதுடேன் இநத ஆணடு 
கி்டேக்கைப்வ�ற்ற தரவின் �ற்றொக்கு்ற 
மூலமும் வெளிப்�்டேைொகைத் வதரிகிறது.

எனினும் 2020ல் �ொலின அடிப்�்டேயில் 
பிரிக்கைப்�டடே தரவுதளங்கை்ளப் 
�ரொமரிக்கும் வ�ொது அதிகைொரே்�கைளின் 
(மு்ற்ை 12 நிறுெனங்கைள மற்றும் 
1 நிறுெனம்) �டடிை்ல மகைளிர் 

சபை்றுக்சகாள்ளப்பட்ட தகவல்களின் 
சுருக்கம்

3.1

தகைெல் அறியும் ்கைொரிக்்கைக்கைொன �திலில், �ொலின 
அடிப்�்டேயில் தர்ெப் பிரித்துப் �ரொமரிக்கும் 
அ்மச்சுக்கைளின் �டடிை்ல நிதிை்மச்சு ெழங்கைவில்்ல. 
எனினும் சுடடி 3 வதொடேர்பில் 2018ம் ஆணடு ஒரு திடடேம் 
முன்வனடுக்கைப்�டடேதொகை கைொணி மற்றும் �ொரொளுமன்ற 
மறுசீர்மப்பு அ்மச்சு ேமர்ப்பித்த தகைெ்ல நிதிை்மச்சு 
தனது �திலில் குறிப்பிடடிருநதது.
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�ொலின 
அடிப்�்டேயில் 
பிரிக்கைப்�டடே 
தர்ெப் 
�ரொமிக்கும் 
வ�ொது 
நிறுெனங்-
கைளின் 
எணணிக்்கை 

மனித ெள 
தரவுதளத்திலிருநது 
�ொலின 
தகைெல்கை்ளப் 
பிரித்துப் 
�ொர்ப்�தற்கைொன 
திற்னப் 
�ரி்ேொதித்தல்

100% தி்ணக்-
கைளத்திற்கு 
ஏற்வகைன்ெ 
ஒதுக்கைப்�டடே 
ஒதுக்-
கீடுகை்ளப் 
�ைன்�டுத்தி 
திடடேங்கைள 
முன்வனடுக்-
கைப்�டடேன

3.2 

�ொலின அடிப்�்டேயில் பிரிக்கைப்�டடே தரவுதளங்கை்ளச் 
ேமர்ப்பிக்குமொறு 2019 மற்றும் 2020கைளில் 
அ்மச்சுக்கைளுக்கும் தி்ணக்கைளங்கைளுக்கும் 
நி்னவூடடேல்கைள அனுப்�ப்�டடே ்�ொதும் ”எதிர்�ொர்த்த்தப் 
்�ொன்று ேமர்ப்பிக்கைப்�டேவில்்ல” என மகைளிர் 
மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி இரொஜொங்கை அ்மச்சு 
தகைெல் ்கைொரிக்்கைக்கைொன �திலில் குறிப்பிடடிருநதது. 
இதன் வி்ளெொகை அ்னத்து அ்மச்சுக்கைளுக்கும் 
தி்ணக்கைளங்கைளுக்கும் வ�ொருநதக்கூடிை �ொலின 
அடிப்�்டேயிலொன தரவுச் ்ேகைரிப்்� உருெொக்கும் 
்தசிைக் வகைொள்கை 2020ல் ந்டேமு்றப்�டுத்தப்�டடேது. இது 
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மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி 
இரொஜொங்கை அ்மச்சும் நிதிை்மச்சும் 
ெழங்கைவில்்ல.

சுடடி 3 வதொடேர்பில் ்மற்�ொர்்ெ 
வேய்யும் இரணடு அ்மச்சுக்கைளும் 
�ைன்�டுத்தக்கூடிை தகைெல்கை்ள 
ெழங்கைொததொல் இநதச் சுடடி்ை தகைெல் 
வெளிப்�டுத்தப்�டேவில்்ல என 
ெ்கைப்�டுத்துகி்றொம்.

வதொடேர்�ொன �யிற்சி்ை வதொ்கை மதிப்பு புளளிவி�ரத் 
தி்ணக்கைளம் ஏற்�ொடு வேய்ை ்ெணடியிருநததுடேன் அதன் 
்�ொது �ொலின ெரவு வேலவுத்திடடேம் வதொடேர்�ொன ்கை்ைடு 
ெழங்கைப்�டேவிருநதது.
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சுட்டி 4: சதேிய சதாழிை்பயிை்ேி (NVQ) ோன்ைிதழ்கறளப் சபை்ை சபை்களின் ேதவீதத்றத 
அதிகரிப்பதுடன்  சதாழில்நுட்ப சதாழில்பயிை்ேி துறையில் சதாழில்புரிகின்ை 
சபை்களின் எை்ைிக்றகறயயும் அதிகரித்தல்

முன்யனற்ைத்தின் 
வலகப்பாடு

தகவல் 
பவளிப்படுத்தப்ப்டவில்லை

மூைஙகள்:
1) இ்ளஞர் மற்றும் வி்ளைொடடு அ்மச்சு
2) நிதிை்மச்சு
3) மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி, முன்�ளளி 
மற்றும் ஆரம்�க் கைல்வி, கைல்விச் ்ே்ெகைள மற்றும் 
�ொடேேொ்லகைள உடகைடடே்மப்பு ெேதிகைள இரொஜொங்கை 
அ்மச்சு 
4) திறன் விருத்தி, வதொழிற் கைல்வி, ஆரொய்ச்சி மற்றும் 
புத்தொக்கை அ்மச்சு 

சபை்றுக்சகாள்ளப்பட்ட தகவல்களின் சுருக்கம்

4.1

2018, 2019, 2020 ஆகிை ஆணடுகைளில் ்தசிை வதொழிற்�யிற்சி 
ேொன்றிதழ்கை்ளப் வ�ற்ற வ�ணகைளின் ேதவீதம் மற்றும் வதொழில்நுட� 
வதொழில்�யிற்சித் து்றயில் வதொழில்புரிகின்ற வ�ணகைளின் 
ேதவீதம் வதொடேர்பில் ்தசிை இ்ளஞர் ்ே்ெகைள மன்றம் ெழங்கிை 
தகைெல்கைளின் அடிப்�்டேயில் தகைெல் ்கைொரிக்்கைக்கைொன �தி்ல 
இ்ளஞர் மற்றும் வி்ளைொடடு அ்மச்சு ெழங்கியிருநதது.

2018 2019 2020

்தசிை வதொழிற்�யிற்சி 
ேொன்றித்ழப் வ�ற்ற வ�ணகைளின் 
எணணிக்்கை

1,263 1,185 905*

்தசிை வதொழிற்�யிற்சி 
ேொன்றித்ழப் வ�ற்ற வ�ணகைளின்; 
%

67.9 66.0 42.7 

வதொழில்ெொய்ப்பி்னப் வ�ற்ற 
வ�ணகைளின் எணணிக்்கை

275 N/A 83*

வதொழில்ெொய்ப்பி்னப் வ�ற்ற 
வ�ணகைளின்; %

88.7 N/A 30.4*

* தரவு சேகரிப்பு ததொடர்ந்து நடடதபற்றுவருகிறது

4.2

சுடடி 4 வதொடேர்பில் 2018ம் ஆணடில் ஒரு திடடேம் முன்வனடுக்கைப்�டடேதொகை 
கைொணி மற்றும் �ொரொளுமன்ற மறுசீர்மப்பு அ்மச்சு ேமர்ப்பித்த 
தகைெ்லயும் தகைெல் ்கைொரிக்்கைக்கைொன �திலில் நிதிை்மச்சு 
ெழங்கியிருநதது.

சபைப்பட்ட தகவல்கள் 
சதாடர்பான 
கருத்துகள்

இநத பி.வே.சு வதொடேர்�ொன 
மதிப்பீடடில் ்தசிை 
வதொழிற்�யிற்சி 
ேொன்றிதழ்கை்ளப் 
வ�றும் வ�ணகைளின் 
எணணிக்்கையின் ெருடேொநத 
அதிகைரிப்பு  0 – 10% என்றொல் 
�லவீனமொன முன்்னற்றமொகை 
மதிப்பிடேப்�டும். 10% விடே 
கூடிை அதிகைரிப்்� ெலுெொன 
முன்்னற்றமொகைக் கைருதப்�டும்.

4.1 

்தசிை வதொழிற்�யிற்சி 
ேொன்றிதழ்கைள மற்றும் 
வதொழில்ெொய்ப்புகை்ளப் 
வ�றுகின்ற வ�ணகைளின் 
ேதவீதம் வதொடேர்பில் 
இ்ளஞர் மற்றும் 
வி்ளைொடடு அ்மச்சு 
ெழங்கிை தகைெல்கைள ்தசிை 
இ்ளஞர் ்ே்ெகைள 
மன்றத்திற்கு மடடு்ம 
உரிைன. இதன் கைொரணமொகை 
அ்மச்சினொல் ெழங்கைப்�டடே 
தகைெல்கைளின் அடிப்�்டேயில் 
மடடு்ம முன்்னற்றத்்த 
மதிப்பிடே முடியும்.

்தசிை வதொழிற்�யிற்சி 
ேொன்றிதழ்கை்ளப் வ�ற்ற 
வ�ணகைளின் ேதவீதம் 
குறித்து இ்ளஞர் மற்றும் 
வி்ளைொடடு அ்மச்சு 
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்தசிை 
வதொழிற்�யிற்சி 
ேொன்றிதழ்கை்ளப் 
வ�ற்று 
வதொழில்நுட� மற்றும் 
வதொழிற்�யிற்சித் 
து்றகைளில் ்ெ்ல 
ெொய்ப்பு வ�ற்ற 
வ�ணகைளின் ேதவீதம் 
அதிகைரிப்பு

2016 மற்றும் 
2018ம் 
ஆணடுகைளில் 
்தசிை 
வதொழிற்�யிற்சி 
கைற்்கைக்கு 
்ேர்க்கைப்-
�டடேெர்கைளில் 
வ�ணகை்ள 
அ்டேைொளம் 
கைொணுதல்

57% தி்ணக்-
கைளத்திற்கு 
ஏற்வகைன்ெ 
ஒதுக்கைப்�டடே 
ஒதுக்-கீடுகை்ளப் 
�ைன்�டுத்தி 
திடடேங்கைள 
முன்வனடுக்-
கைப்�டடேன

4.3 

சுடடி 4 வதொடேர்பில் 2018ம் ஆணடில் ஒரு திடடேம் முன்வனடுக்கைப்�டடேதொகை 
தகைெல் ்கைொரிக்்கைக்கைொன �திலில் மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் 
அபிவிருத்தி இரொஜொங்கை அ்மச்சு வதரிவித்திருநதது.
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்தசிை வதொழிற்கைல்வித் 
தகுதிகைள மற்றும் 
தரநி்லகைளுடேன் 
வதொழில்நுட�த் 
து்றயில் �ணிக்குச் 
்ேரும் வ�ணகைளின் 
ேதவீதத்தில் அதிகைரிப்பு 

�கைல் ்நரப் �ரொமரிப்பு 
நி்லைங்கைளுக்கைொன 
�ணிைொளர் �யிற்சி

380 N/A

4.4 

2018, 2019, 2020 ஆகிை ஆணடுகைளில் வதொழிற்கைல்வி கைற்்கைகைளுக்கைொன 
மொணெர் ்ேர்ப்பு வதொடேர்�ொன தகைெல்கை்ள திறன் விருத்தி, 
வதொழிற் கைல்வி, ஆரொய்ச்சி மற்றும் புத்தொக்கை அ்மச்சு தகைெல் 
்கைொரிக்்கைக்கைொன �திலில் ெழங்கியிருநதது.

2018 2019 2020

ெழங்கிை தகைெல்கை்ள 
சுடடி 4ன் முன்்னற்றத்்த 
மதிப்பிடேப் �ைன்�டுத்த 
முடிைொது. ஏவனனில் 
2020ம் ஆணடுக்கைொன 
தரவு ்ேகைரிப்பு வதொடேர்நது 
ந்டேவ�ற்றுெருகிறது. 
்மலும் வதொழில்நுட� 
மற்றும் வதொழிற்கைல்வித் 
து்றகைளில் ்ெ்ல 
ெொய்ப்்� வ�றுகின்ற 
வ�ணகைளின் எணணிக்்கை 
வதொடேர்பில் இ்ளஞர் மற்றும் 
வி்ளைொடடு அ்மச்சு 
எநதத் தகைெல்கை்ளயும் 
ெழங்கைவில்்ல. என்ெ 
முன்்னற்றம் வதொடேர்பில் 
துல்லிைமொன மதிப்பீடு 
என்�து ேொத்திைமற்றது.

4.2

்தசிை வதொழிற்�யிற்சி 
ேொன்றிதழ்கை்ளப் வ�ற்ற 
வ�ணகைளின் எணணிக்்கை 
வதொடேர்�ொன வி�ரங்கை்ளக் 
குறிப்பிடேொததொல் நிதிை்மச்சு 
ெழங்கிை தகைெ்ல 
மதிப்பீடடுக்குப் �ைன்�டுத்த 
முடிைொது. கூடுதலொகை, 
ெழங்கைப்�டடே தகைெல்கைள 
2018ம் ஆணடுக்கு மடடு்ம 
உரிை்ெ என்�தொல் 
சுடடி்ை மதிப்பிடுெ்தச் 
சிரமமொக்குகின்றன.

4.3

்தசிை வதொழிற்�யிற்சி 
ேொன்றிதழ்கை்ளப் வ�ற்ற 
வ�ணகைளின் எணணிக்்கை 
வதொடேர்�ொன வி�ரங்கை்ளக் 
குறிப்பிடேொததொல் மகைளிர் 
மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி 
இரொஜொங்கை அ்மச்சு 
ெழங்கிை தகைெ்ல 
மதிப்பீடடுக்குப் �ைன்�டுத்த 
முடிைொது. ்மலும் இநதத் 
திடடேம் சுடடி 3 உடேன் 
எவெொறு ்நரடிைொகைத் 
வதொடேர்பு�டடுளளது என்�து 
குறித்தும் வதளிவில்்ல. 
கூடுதலொகை, ெழங்கைப்�டடே 
தகைெல்கைள 2018ம் ஆணடுக்கு 
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மடடு்ம உரிை்ெ என்�தொல் 
சுடடி்ை மதிப்பிடுெ்தச் 
சிரமமொக்குகின்றன.

4.4

கைடேநத ஆணடுடேன் (2020) 
ஒப்பிடு்கையில் திறன் 
விருத்தி, வதொழிற்கைல்வி, 
ஆரொய்ச்சி மற்றும் புத்தொக்கை 
அ்மச்சிடேம் தொக்கைல் 
வேய்ைப்�டடே தகைெல் 
்கைொரிக்்கைக்கைொன �தில் 
கி்டேத்ததது. எனினும் இது 
தகைெல் ்கைொரிக்்கைக்கைொன 
�தில்கை்ளப் வ�றுெதற்கு 
இறுதித் திகைதிைொகை மதிப்பீடடுக் 
குழு தீர்மொனித்திருநத 
ஜனெரி 31, 2022க்குப் 
பின்ன்ர கி்டேத்தது (தகைெல் 
்கைொரிக்்கை ஒக்்டேொ�ர் 18, 
2021 தொக்கைல் வேய்ைப்�டடேது). 
ஆகை்ெ இநதச் சுடடியின் 
முன்்னற்றத்்த 
ெ்கைப்�டுத்த இநதத் 
தகைெல் �ைன்�டுத்தப்�டேொது. 
இநதத் தகைெ்லப் 
�ைன்�டுத்தினொலும் 
கூடே கி்டேத்த ்ெறு 
தகைெல்கைளின் அடிப்�்டேயில் 
மதிப்பிடேப்�டடே ெ்கைப்�ொடடில் 
எநதவித மொற்றத்்தயும் 
ஏற்�டுத்தொது. ஏவனனில் 
இநதப் புளளிவி�ரங்கைள 
்தசிை வதொழிற்�யிற்சி 
ேொன்றிதழுக்கைொன �யிற்சியில் 
்ேர்நதெர்கைள வதொடேர்�ொனதொ 
என்�்த அ்மச்சு 
வதளிவு�டுத்தவில்்ல. 
்மலும் ேொன்றிதழ்கை்ளப் 
வ�ற்று ்ெ்ல ெொய்ப்்�ப் 
வ�ற்றெர்கைளின் 
எணணிக்்கை குறித்தும் 
தகைெல் இல்்ல. ஆகை்ெ 
சுடடியின் முன்்னற்றத்்தப் 
�குதிைளவில் மடடு்ம 
மதிப்பிடேப்�டே முடியும் 
(இநத எணணிக்்கைகைள 
்தசிை வதொழிற்�யிற்சி 
ேொன்றிதழ்கைளுடேன் 
வதொடேர்பு்டேை்ெ 
என்ற அனுமொனத்தின் 
அடிப்�்டேயில்).

ஆ
ண்

க
ள்

ப
ப

ண்
க

ள்
 

ஆ
ண்

க
ள்

ப
ப

ண்
க

ள்

ஆ
ண்

க
ள்

ப
ப

ண்
க

ள்

49,194 73,315 49,903 74,828 31,244 49,065

வதொழிற்கைல்வி �யிற்சி்ை முடித்த மொணெர்கைளின் எணணிக்்கை 
வதொடேர்�ொன தகைெல்கை்ள அ்மச்சு ெழங்கிைது.

2018 2019 2020

ஆ
ண்

க
ள்

ப
ப

ண்
க

ள்

ஆ
ண்

க
ள்

ப
ப

ண்
க

ள்

ஆ
ண்

க
ள்

ப
ப

ண்
க

ள்
39,705 54,704 41,252 58,245 25,414 35,594

�யிற்சி்ை முடித்தெர்கைளில் �லரும் தங்கைள ் ெ்ல ெொய்ப்பு வதொடேர்�ொன 
நி்ல குறித்த கூடுதல் தகைெல்கை்ள ெழங்கைொததொல் வதொழிற்கைல்வி 
�யிற்சி்ை நி்றவுவேய்து ்ெ்லெொய்ப்்�ப் வ�ற்றுக்வகைொணடே 
வ�ணகைளின் எணணிக்்கை வதொடேர்�ொன தகைெல்கை்ளத் தர 
முடிைவில்்ல என அ்மச்சு ்மலும் வதரிவித்திருநதது.
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�ைன்�டுத்தக்கூடிை அல்லது 
்�ொதுமொன தகைெல்கை்ள 
நிதிை்மச்சு, மகைளிர் 
மற்றும் சிறுெர் இரொஜொங்கை 
அ்மச்சு, இ்ளஞர் மற்றும் 
வி்ளைொடடு அ்மச்சு 
ஆகிை்ெ ெழங்கைொததொல் 
இநதச் சுடடி தகைெல் 
வெளிப்�டுத்தப்�டேவில்்ல 
என ெ்கைப்�டுத்தப்�டுகிறது.
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சுட்டி 5: எஸ்எம்ஈ கடன்கள்/மானியங்கறளப் பயன்படுத்தி நிறலயான 
சதாழில்முயை்ேிகளில் ஈடுபடுகின்ை சபை் சதாழில் முயை்ேியாளர்களின் 
எை்ைிக்றக

முன்யனற்ைத்தின் 
வலகப்பாடு

யமாெமான 
முன்யனற்ைம்21

மூைஙகள்:
1) ்கைத்வதொழில் அ்மச்சு
2) நிதிை்மச்சு
3) மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி, முன்�ளளி 
மற்றும் ஆரம்�க் கைல்வி, கைல்விச் ்ே்ெகைள மற்றும் 
�ொடேேொ்லகைள உடகைடடே்மப்பு ெேதிகைள இரொஜொங்கை 
அ்மச்சு

சபை்றுக்சகாள்ளப்பட்ட தகவல்களின் சுருக்கம்

5.1

2018, 2019, 2020 ஆகிை ஆணடுகைளில் எஸ்எம்ஈ கைடேன்கைள/
மொனிைங்கை்ளப் �ைன்�டுத்தி நி்லைொன வதொழில்முைற்சிகைளில் 
ஈடு�டும் வ�ண வதொழில் முைற்சிைொளர்கைளின் எணணிக்்கை்ை 
்கைத்வதொழில் அ்மச்சு தகைெல் அறியும் ்கைொரிக்்கைக்கைொன �திலில் 
ெழங்கியிருநதது.

2018 2019 2020

11 77 40

5.2

சுடடி 5 வதொடேர்பில் ேப்ரகைமுெ மொகைொண ே்�யிலிருநது 
வ�ற்றுக்வகைொளளப்�டடே 2018ம் ஆணடுக்கைொன தகைெல்கை்ள தகைெல் 
்கைொரிக்்கைக்கைொன �திலில் நிதிை்மச்சு ெழங்கியிருநதது.

சுடடி எண்ணிகலக

எஸ்எம்ஈ  கைடேன்கைள/ மொனிைங்கை்ளப் �ைன்�டுத்தி 
நி்லைொன வதொழில்முைற்சிகைளில் ஈடு�டும் வ�ண 
வதொழில் முைற்சிைொளர்கைளின் எணணிக்்கை 

1,538

5.3

RTI ்கைொரிக்்கைக்குப் �திலளிக்கும் ெ்கையில், மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் 
அபிவிருத்தி, முன்�ளளி மற்றும் ஆரம்�க் கைல்வி, கைல்விச் ்ே்ெகைள 
மற்றும் �ொடேேொ்லகைள உடகைடடே்மப்பு ெேதிகைள இரொஜொங்கை அ்மச்சு 
2018 - 2019 கைொலப்�குதியில் குறித்த பி.வே.சு வதொடேர்�ொகை 2 திடடேங்கை்ள 
முன்வனடுத்துளளதொகைத்  வதரிவித்துளளது. இ்ெ ெடேக்கு, கிழக்கில் 
வ�ணகைளுக்கு எதிரொன அ்னத்து �ொகு�ொடுகை்ளயும் ஒழிப்�தற்கைொன 
உடேன்�டிக்்கை்ை (CEDAW) ந்டேமு்றப்�டுத்துெது வதொடேர்�ொகைவும்,  
இலங்்கை மகைளிர் �ணிைகைத்தின் கீழொன திடடேங்கைளுக்கைொகைவும் 
முன்வனடுக்கைப்�டடுளளன. இநதத் திடடேங்கைளுக்கு ரூ.70.39 மில்லிைன் 
வேலவிடேப்�டடுளளது என்ற தகைெலும் ெழங்கைப்�டடுளளது.

சபைப்பட்ட தகவல்கள் 
சதாடர்பான 
கருத்துகள்

இநதச் சுடடி்ை 
மதிப்பிடும்்�ொது, எஸ்எம்ஈ 
கைடேன்கைள/மொனிைங்கை்ளப் 
�ைன்�டுத்தி நி்லைொன 
வதொழில்முைற்சிகைளில் 
ஈடு�டும் வ�ண வதொழில் 
முைற்சிைொளர்கைளின் 
எணணிக்்கையின் ெருடேொநத 
அதிகைரிப்பு 0 ேதவீதம் முதல் 
10 ேதவீதம் ெ்ர இருநதொல் 
�லவீனமொன முன்்னற்றம் 
என மதிப்பிடேப்�டுகிறது. 10 
ேதவீதத்திற்கும் அதிகைமொகை 
இருநதொல் ெலுெொன 
முன்்னற்றம் என 
மதிப்பிடேப்�டுகிறது.

5.1 

2019இலிருநது 2020ல் எஸ்எம்ஈ 
கைடேன்கைள/மொனிைங்கை்ளப் 
�ைன்�டுத்தி நி்லைொன 
வதொழில்முைற்சிகைளில் 
ஈடு�டும் வ�ண வதொழில் 
முைற்சிைொளர்கைளின் 
எணணிக்்கை 48 ேதவீதத்தொல் 
வீழ்ச்சிை்டேநதுளள்த 
்கைத்வதொழில் அ்மச்சிடேம் 
இருநது கி்டேக்கைப்வ�ற்ற 
தகைெல்கைள கைொடடுகின்றன.

5.2

நிதிை்மச்சிடேம் இருநது 
கி்டேக்கைப்வ�ற்ற 
தகைெல் ேப்ரகைமுெ 
மொகைொணத்திற்கு மடடு்ம 
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உரிைது என்�தொல் இநதச் 
சுடடியின் முன்்னற்றத்்த 
மதிப்பிடுெதற்குப் �ைன்�டுத்த 
முடிைொது. கூடுதலொகை, 
ெழங்கைப்�டடே தகைெல்கைள 
2018ம் ஆணடுக்கு மடடு்ம 
உரிை்ெ என்�தொல் 
சுடடி்ை மதிப்பிடுெ்தச் 
சிரமமொக்குகின்றன.

5.3

2018, 2019, 2020 
ஆகிை ஆணடுகைளில் 
முன்வனடுக்கைப்�டடே 
திடடேங்கைளின் வமொத்த 
வேலவினங்கைளின் 
வி�ரங்கை்ள மகைளிர் 
மற்றும் சிறுெர் 
அபிவிருத்தி இரொஜொங்கை 
அ்மச்சிடேம் இருநது 
கி்டேக்கைப்வ�ற்ற தகைெல்கைள 
ெழங்கைவில்்ல. எனினும் 
2020ல் சுடடி 5 வதொடேர்பில் 
முன்வனடுக்கைப்�டடே 
திடடேங்கைளின் வமொத்தச் 
வேலவினம் ரூ.5.3 
மில்லிைன் என 
இ்ணைதளத்தில் இருநது 
வ�ற்றுக்வகைொளளப்�டடே 
தகைெல்கைள குறிப்பிடுகின்றன.

எஸ்எம்ஈ கைடேன்கைள/
மொனிைங்கை்ளப் 
�ைன்�டுத்தி நி்லைொன 
வதொழில்முைற்சிகைளில் 
ஈடு�டும் வ�ண வதொழில் 
முைற்சிைொளர்கைளின் 
எணணிக்்கை 2019இலிருநது 
2020ல் கு்றநதுளளதொல் 
்மொேமொன முன்்னற்றம் 
என இநதச் சுடடி 
ெ்கைப்�டுத்தப்�டுகிறது.

2020ல் இநதத் திடடேங்கைளின் முன்்னற்றம் வதொடேர்பிலொன 
தகைெல்கை்ள மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி இரொஜொங்கை 
அ்மச்சு அதன் ெ்லதளத்தில் ெழங்கியிருநதது. 
CEDAW வதொடேர்பிலொன ஒரு திடடேம் 2020ம் ஆணடிலும் 
முன்வனடுக்கைப்�டடேதுடேன் இதற்கு ரூ.5.3 மில்லிைன் 
வேலவிடேப்�டடுளளது. 
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சுட்டி 6: சவளிநாட்டிலிருந்து திரும்புகிை சபை் சதாழிலாளர்கள் மை்றும் 
ஆை்ைலுறடய சவளிநாட்டு சதாழில் புரிகின்ை சபை்களின் சதாழில் 
வாய்ப்பிறன இலக்காகக் சகாை்ட சதேிய சகாள்றககள் மை்றும் 
கருத்திட்டங்களின் எை்ைிக்றக
முன்யனற்ைத்தின் 
வலகப்பாடு

முன்யனற்ைம் இல்லை மூைஙகள்:
வெளிநொடடு ்ெ்லெொய்ப்பு ்மம்�ொடு மற்றும் ேந்த 
�ல்ெ்கைப்�டுத்தல் இரொஜொங்கை அ்மச்சு
2) நிதிை்மச்சு
3) மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி, முன்�ளளி 
மற்றும் ஆரம்�க் கைல்வி, கைல்விச் ்ே்ெகைள மற்றும் 
�ொடேேொ்லகைள உடகைடடே்மப்பு ெேதிகைள இரொஜொங்கை 
அ்மச்சு 

சபை்றுக்சகாள்ளப்பட்ட தகவல்களின் சுருக்கம்

6.1 

2018, 2019, 2020 ஆகிை ஆணடுகைளில் சுடடி 6 வதொடேர்பில் 5 திடடேங்கை்ள 
வெளிநொடடு ்ெ்லெொய்ப்பு ்மம்�ொடு மற்றும் ேந்த �ல்ெ்கைப்�டுத்தல் 
அ்மச்சு தகைெல் ்கைொரிக்்கைக்கைொன �திலில் �டடிைலிடடிருநதது.

1. குடும்� பின்னணி அறிக்்கைகை்ள ெழங்குதல்

2. ”ஷரமிக்கைொ சுரகும“ திடடேத்்த ந்டேமு்றப்�டுத்துதல்

3. குடும்� அபிவிருத்தி திடடேங்கைள மற்றும் �ரொமரிப்புத் திடடேங்கை்ள 
உருெொக்குதலும் ந்டேமு்றப்�டுத்துதலும்

4. விழிப்புணர்வுத் திடடேங்கை்ள நடேொத்துதல்

5. �ொலிைல் மற்றும் �ொலின அடிப்�்டேயிலொன ென்மு்ற (SGBV) 
வதொடேர்பில் விழிப்புணர்்ெ ஏற்�டுத்துதல்

திட்டம் 2018 2019 2020

ஆ பப ஆ பப ஆ பப

குடும்�ப் பின்னணி 
அறிக்்கைகை்ள 
ெழங்குதல் (FBR)

�ைனொளர்கைளின் 
எணணிக்்கை

- 30,654 - 33,064 - 7,337

ஷரமிக்கைொ சுரகும 
திடடேத்திற்கைொன �திவு

�ைனொளர்கைளின் 
எணணிக்்கை

4,412 21,244 5,435 20,799 3,142 6,827

சபைப்பட்ட தகவல்கள் 
சதாடர்பான 
கருத்துகள்

இநதப் பிரதொன 
வேைலொற்று்கை சுடடி்ை 
மதிப்பிடே  வகைொள்கை/ேடடேம்/
ஒழுங்குமு்ற ஆகிைெற்றில் 
ஏற்�டும் ஒ்ரவைொரு 
மொற்றம் �லவீனமொன 
முன்்னற்றமொகைக் கைருதப்�டும். 
அதற்கு ்மலதிகைமொன 
மொற்றங்கைள ெலுெொன 
முன்்னற்றமொகைக் கைருதப்�டும்.

6.1 

சுடடி 6 வதொடேர்பில் 
முன்வனடுக்கைப்�டடே 
திடடேங்கைள குறித்த 
வி�ரங்கை்ள வெளிநொடடு 
்ெ்லெொய்ப்பு 
்மம்�ொடு மற்றும் ேந்த 
�ல்ெ்கைப்�டுத்தல் அ்மச்சு 
ெழங்கிைது. எனினும் குடும்�ப் 
பின்னணி அறிக்்கைகை்ள 
ெழங்குதல் எனும் ஒ்ர 
ஒரு திடடேம் மொத்திர்ம சுடடி 
6 உடேன் வதொடேர்பு்டேைது. 
இது முற்றுமுழுதொகை 
வெளிநொடடுக்குச் வேல்லும் 
வ�ணகை்ள இலக்கைொகைக் 
வகைொணடேது. இநதத் திடடேம் 
2018, 2019 மற்றும் 2020ம் 
ஆணடுகைளில் வதொடேர்ச்சிைொகை 
முன்வனடுக்கைப்�டடுளளதுடேன் 
கூடுதலொகை ்ெறு எநத 
திடடேங்கை்ளொ வேைல்திடடேங்கை
்ளொந்டேமு்றப்�டுத்தப்�டே
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வில்்ல.

குடும்�ப் பின்னணி 
அறிக்்கைகை்ள ெழங்கும் 
திடடேத்தின் கீழ் �ைன்வ�ற்ற 
வ�ண �ைனொளர்கைளின் 
எணணிக்்கை 2020ம் 
ஆணடில் 78 ேதவீதத்தொல் 
கு்றநதுளள்தயும் 
கைெனத்தில் வகைொளள 
்ெணடும்.

வெளிநொடடு ்ெ்லெொய்ப்பு 
்மம்�ொடு மற்றும் ேந்த 
�ல்ெ்கைப்�டுத்தல் 
அ்மச்சினொல் எநதவெொரு 
கூடுதல் திடடேங்கை்ளொ 
்தசிைக் வகைொள்கைகை்ளொ 
ெழங்கைப்�டேவில்்ல, இநதச் 
சுடடியின் வ�ௌதீகை மற்றும் 
நிதி முன்்னற்றம் குறித்து 
நிதிை்மச்்ேொ மகைளிர் 
மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி 
இரொஜொங்கை அ்மச்்ேொ 
எநதத் தகைெல்கை்ளயும் 
ெழங்கைவில்்ல. என்ெ 
இநதச் சுடடி எநத 
முன்்னற்றமும் இல்்ல என 
ெ்கைப்�டுத்தப்�டுகிறது.

திட்டம் 2018 2019 2020

ஆ பப ஆ பப ஆ பப

குடும்� அபிவிருத்தி 
திடடேங்கை்ள 
உருெொக்குதலும் 
ந்டேமு்றப்-
�டுத்துதலும்

�ைனொளர்கைளின் 
எணணிக்்கை

957 5,597 1,250 5,887 639 1,805

�ரொமரிப்புத் 
திடடேங்கை்ள 
உருெொக்குதலும் 
ந்டேமு்றப்-
�டுத்துதலும் 

சிறுெர்கைளின் 
எணணிக்்கை

74 761 62 1,005 53 303

விழிப்புணர்வுத் 
திடடேங்கைள

திடடேங்கைளின் 
எணணிக்்கை 

5,519 6,903 2,215

�ொதுகைொப்�ொகை 
வெளிநொடு 
வேல்லுெதற்கைொன 
விழிப்புணர்வு, HT, 
்�ொ்தப் வ�ொருள 
விழிப்புணர்வு 
்�ொன்ற்ெ.

திடடேங்கைளின் 
எணணிக்்கை

932  - -

SGBV வதொடேர்பில் 
விழிப்புணர்்ெ 
ஏற்�டுத்துதல்

வேலவினம்

 3
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1. ்ம்ல குறிப்பிடேப்�டடுளள திடடேங்கைளுக்கைொன முன்்னற்றத்்தக் 
கைணகைொணிப்�தற்கைொன உளளகை அளவீடுகை்ளயும் வெளிநொடடு 
்ெ்ல ெொய்ப்பு ்மம்�ொடு மற்றும் ேந்த �ல்ெ்கைப்�டுத்தல் 
அ்மச்சு �டடிைலிடடிருநதது: 
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2. தனிப்�டடே அபிவிருத்தி உத்தி்ைொகைத்தர்கைளின் மொதொநத 
முன்்னற்ற அறிக்்கை

3. சுருக்கைமொன முன்்னற்ற அறிக்்கைகை்ளத் தைொரித்தல்

4. பிர்தே அபிவிருத்தி உத்தி்ைொகைத்தர்கைள �ைனொளர்கைளின் 
வீடுகைளுக்கு விஜைம் வேய்தல் 

5. முன்்னற்றத்்த மதிப்�ொய்வு வேய்ெதற்கைொன ேநதிப்புகைள

6. குடும்� அபிவிருத்தி திடடேங்கைள மற்றும் �ரொமரிப்பு திடடேங்கை்ள 
மொெடடே அபிவிருத்தி உத்தி்ைொகைத்தர்கைள மற்றும் அ்மச்ேர்ெ 
உத்தி்ைொகைத்தர்கைள கைணகைொணித்தலும் ந்டேமு்றப்�டுத்துதலும்
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சுட்டி 7: தீர்மானம் எடுக்கும் தறகறமயிலுள்ள சபை்களின் எை்ைிக்றகறய சகாள்றக 
தறலயீடுகள் மூலம் அதிகரித்தல்

முன்யனற்ைத்தின் 
வலகப்பாடு

தகவல் 
பவளிப்படுத்தப்ப்டவில்லை

மூைஙகள்:
1) வ�ொது நிர்ெொகைம், மொகைொண ே்�கைள மற்றும் 
உளளுரொடசி அ்மச்சு 
2) நிதிை்மச்சு
3) மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி, முன்�ளளி 
மற்றும் ஆரம்�க் கைல்வி, கைல்விச் ்ே்ெகைள 
மற்றும் �ொடேேொ்லகைள உடகைடடே்மப்பு ெேதிகைள 
இரொஜொங்கை அ்மச்சு

சபை்றுக்சகாள்ளப்பட்ட தகவல்களின் சுருக்கம்

7.1 

2018, 2019, 2020 ஆகிை ஆணடுகைளில் �ணிக்குச் ்ேர்க்கைப்�டடே 
வ�ண உத்தி்ைொகைத்தர்கைளின் எணணிக்்கை வதொடேர்பில் ஏழு 
மூலங்கைளிலிருநது அ்மச்சுக்கு கி்டேத்த தகைெல்கைளின் 
அடிப்�்டேயில் வ�ொது நிர்ெொகைம், மகைொொண ே்�கைள மற்றும் 
உளளுரொடசி அ்மச்சு தகைெல் ்கைொரிக்்கைக்குப் �திலளிதிருநதது.

பபண் உத்தியயாகத்தர்களின் எண்ணிகலக

31.12.2018 அன்று 31.12.2019 
அன்று

31.12.2020 
அன்று

இலங்்கை நிர்ெொகை 
்ே்ெ

ஆணடு ெொரிைொகை 
அெர்கைளிடேம் 
தகைெல்கைள 
இல்்ல.  ஆனொல் 
30.09.2021 அன்று 
நிர்ெொகைச் 
்ே்ெகைளில் 
வ�ண 
உத்தி்ைொகைத்-
தர்கைளின் 
எணணிக்்கை 1,439

இலங்்கை 
வ�ொறியிைல் 
்ே்ெ

337 344 345

இலங்்கை 
விஞஞொன 
்ே்ெ

208 217 263

இலங்்கை கைடடிடே 
நிர்மொண ்ே்ெ

N/A N/A 31

சபைப்பட்ட தகவல்கள் 
சதாடர்பான 
கருத்துகள்

இநதச் சுடடி்ை 
மதிப்பிடும்்�ொது, தீர்மொனம் 
எடுக்கும் த்கை்மயிலுளள 
வ�ணகைளின் 
எணணிக்்கையின் ெருடேொநத 
அதிகைரிப்பு 0 ேதவீதம் முதல் 
10 ேதவீதம் ெ்ர இருநதொல் 
�லவீனமொன முன்்னற்றம் 
என மதிப்பிடேப்�டுகிறது. 10 
ேதவீதத்திற்கும் அதிகைமொகை 
இருநதொல் ெலுெொன 
முன்்னற்றம் என 
மதிப்பிடேப்�டுகிறது.

7.1 

ஏழு ்ே்ெகைளிலும் 
�ணிக்குச் ்ேர்க்கைப்�டடே 
வ�ண உத்தி்ைொகைத்தர்கைளின் 
எணணிக்்கைைொனது 
“தீர்மொனம் எடுக்கும் 
�தவிகைளுக்கைொனதொ” அல்லது 
வ�ொதுெொகைச் ்ேர்த்துக் 
வகைொளளப்�டடே வ�ண 
உத்தி்ைொகைத்தர்கைளின் 
எணணிக்்கைைொ 
என்�து வ�ொது நிர்ெொகைம், 
மொகைொண ே்�கைள மற்றும் 
உளளுரொடசி அ்மச்சினொல் 
ெழங்கைப்�டடே தகைெல்கைளில் 
குறிப்பிடேப்�டேவில்்ல. 
்மலும் வகைொள்கை 
த்லயீடுகைளின் வி்ளெொகை 
இநத ஆட்ேர்ப்புகைள 
முன்வனடுக்கைப்�டடேனெொ 
என்�தும் வதளிவில்்ல.

7.2 நிதிை்மச்சு ெழங்கிை 
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தகைெல்கைளிலும் இநத 
ஆட்ேர்ப்புகைள தீர்மொனம் 
எடுக்கும் �தவிகைளுக்கைொனதொ 
என்�து குறிப்பிடேவில்்ல. 
கூடுதலொகை, ெழங்கைப்�டடே 
தகைெல்கைள 2018ம் ஆணடுக்கு 
மடடு்ம உரிை்ெ என்�தொல் 
சுடடி்ை மதிப்பிடுெ்தச் 
சிரமமொக்குகின்றன.

ெழங்கைப்�டடே தகைெல்கைள 
”2018 ெரவு வேலவுத்திடடே 
மதிப்பீடுகை்ளத் 
தைொரிப்�தற்கைொன 
ெழிகைொடடுதல்கைள” என 
த்லப்பிடேப்�டடுளளதொல், 
இநத எணணிக்்கைகைள 
சுடடி்ை அ்டேெதற்கைொன 
இலக்குகைளொ அல்லது இ்ெ 
2018ம் ஆணடில் உண்மயில் 
�ணிக்குச் ்ேர்க்கைப்�டடே 
உத்தி்ைொகைத்தர்கைளின் 
எணணிக்்கைைொ என்�தும் 
வதளிவில்்ல. 

7.3 

2018 மற்றும் 2019ம் 
ஆணடுகைளில் வகைொள்கை 
த்லயீடுகைள கைொரணமொகை 
தீர்மொனம் எடுக்கும் 
த்கை்மயிலுளள 
வ�ணகைளின் எணணிக்்கை 
வதொடேர்பில் தனிைொன 
வி�ரத்்த்ைொ 2018 மற்றும் 
2019ம் ஆணடுகைளில் இநதத் 
திடடேங்கைளுக்கைொன வமொத்தச் 
வேலவினம் குறித்த 
வி�ரங்கை்ள்ைொ மகைளிர் 
மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி 
இரொஜொங்கை அ்மச்சு 
ெழங்கைவில்்ல. 

கூடுதலொகை, மகைளிர் மற்றும் 
சிறுெர் அபிவிருத்தி 
இரொஜொங்கை அ்மச்சிடேம் 
இருநது கி்டேக்கைப்வ�ற்ற 
�திலொனது அதற்கு முந்தை 
ஆணடில் (2021) கி்டேத்த 
�திலின் நகைலொகை இருநதது. 
இதன் வி்ளெொகை 2020ம் 
ஆணடில் முன்்னற்றத்்த 
மதிப்பிடுெதற்கு எநதப் 
புதிை தகைெல்கைளும் 

பபண் உத்தியயாகத்தர்களின் எண்ணிகலக

31.12.2018 அன்று 31.12.2019 
அன்று

31.12.2020 
அன்று

இலங்்கை 
திடடேமிடேல் ்ே்ெ

திடடேமிடேல் 
்ே்ெயில் 
31.12.2020 
அன்று வ�ண 
உத்தி்ைொகைத்-
தர்கைளின் 
எணணிக்்கை 918 

இலங்்கை 
கைணக்கைொளர்கைள 
்ே்ெ

716 877 858

இலங்்கை தகைெல் 
வதொடேர்�ொடேல் 
வதொழில்நுட�ச்  
்ே்ெ (தரம்; I & II)

130 151 150

்மலும், அ்மச்சின் கீழ்ெரும் ஒருங்கி்ணநத ்ே்ெகைளுக்கைொன 
அகில இலங்்கைச் ்ே்ெகைள மற்றும் SLICT ்ே்ெகைளுக்கைொன 
ஆட்ேர்ப்பில் ஆணகைள மற்றும் வ�ணகைளுக்கு ேமமொன ெொய்ப்பு 
ெழங்கைப்�டுெதொகைவும் �திலில் குறிப்பிடேப்�டடிருநதது.

7.2 

2018ம் ஆணடுக்கைொன சுடடி 7 வதொடேர்பிலொன நடேெடிக்்கைகைள குறித்து 
வ�ொது நிர்ெொகைம், அனர்த்த முகைொ்மத்துெம் மற்றும் கிரொமிைப் 
வ�ொருளொதொர விெகைொரங்கைள அ்மச்சு ேமர்ப்பித்த தகைெல்கை்ள 
தகைெல் அறியும் ்கைொரிக்்கைக்கைொன �திலில் நிதிை்மச்சு 
ெழங்கியிருநதது. ”2018 ெரவு வேலவுத்திடடே மதிப்பீடுகை்ளத் 
தைொரிப்�தற்கைொன ெழிகைொடடுதல்கைள” எனும் த்லப்பில் வ�ொது 
நிர்ெொகைம், அனர்த்த முகைொ்மத்துெம் மற்றும் கிரொமிைப் வ�ொருளொதொர 
விெகைொரங்கைளுக்கைொன அ்மச்சின் கீழ் இநதத் தகைெல்கைள 
ெழங்கைப்�டடிருநதன. அ்ெ:

அகிை இைஙலகச் யெலவ
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இலங்்கை நிர்ெொகை ்ே்ெ 1,235 1,181 51.11

இலங்்கை திடடேமிடேல் 
்ே்ெ

396 376 51.29

இலங்்கை கைணக்கைொளர்கைள 
்ே்ெ

878 834 51.28



Page 54 | 75பால்நிலல பபாறுப்பு வரவு பெலவுத்திட்டத் தயாரிப்பு
பிரதான செயலாற்றுகை சுட்டிைகை மதிப்பிடுதல்

இலங்்கை விஞஞொன 
மற்றும் கைடடிடே நிர்மொண 
்ே்ெ

251 195 56.28

இலங்்கை வ�ொறியிைல் 
்ே்ெ

342 901 27.51

7.3

2018/19ல் சுடடி 7 வதொடேர்பில் இரணடு திடடேங்கைள முன்வனடுக்கைப்�டடேதொகை 
மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி இரொஜொங்கை அ்மச்சு 
தகைெல் ்கைொரிக்்கைக்குப் �திலளித்திருநதது. இநதத் தகைெல்கைள 
நிதிை்மச்சின் �திலிலும் ெழங்கைப்�டடிருநதன. அநதத் திடடேங்கைள:

• நன்னடேத்்த மற்றும் குழந்தகைள �ரொமரிப்பு ்ே்ெகைள 
தி்ணக்கைளம்

• மொகைொண ெரவு வேலவுத்திடடேங்கைளுக்கு 25 ேதவீத ஒதுக்கீட்டே 
ந்டேமு்றப்�டுத்துதல்

இநதத் திடடேங்கை்ள ந்டேமு்றப்�டுத்துெதற்கைொகை 2018/19ல் 
வமொத்தம் ரூ.4.04 மில்லிைன் வேலவிடேப்�டடேதொகைவும் அநதப் �திலில் 
குறிப்பிடேப்�டடிருநதது.

கி்டேக்கைவில்்ல.

ஆகை்ெ, கி்டேக்கைப்வ�ற்ற 
தகைெல்கைள சுடடியின் 
முன்்னற்றத்்த மதிப்பிடேப் 
்�ொதுமொனதொகைவும் 
முழு்மைொனதொகைவும் 
இல்லொததொல், 
இநதச் சுடடி தகைெல் 
வெளிப்�டுத்தப்�டேவில்்ல 
என ெ்கைப்�டுத்தப்�டுகிறது.
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சபைப்பட்ட தகவல்கள் 
சதாடர்பான 
கருத்துகள்

இநத பி.வே.சு வதொடேர்�ொன 
மதிப்பீடடில் �ொல்நி்ல 
நடபு வதொழில் சூழல் மற்றும் 
சிறுெர் �ரொமரிப்பு ெேதிகை்ள 
முன்்னற்றுெதற்கு 
நடேெடிக்்கை எடுத்துளள 
நிறுெனங்கைளின் 
எணணிக்்கையின் ெருடேொநத 
அதிகைரிப்பு  0 – 10% என்றொல் 
�லவீனமொன முன்்னற்றமொகை 
மதிப்பிடேப்�டும். 10% விடே 
கூடிை அதிகைரிப்்� ெலுெொன 
முன்்னற்றமொகைக் கைருதப்�டும்.

8.1

2018, 2019, 2020 ஆகிை 
ஆணடுகைளில் கைொணி 
மற்றும் மறுசீர்மப்பு 
அ்மச்சு முன்வனடுத்த 
திடடேங்கைளின் வி�ரங்கை்ள 
நிதிை்மச்சு ெழங்கைவில்்ல. 
இலங்்கை து்றமுகை 
அதிகைொரே்�யினொல் 
ெழங்கைப்�டடே தகைெல்கைள 
எநதக் கைொலப்�குதிக்கு 
உரிைன என்�தும் 
குறிப்பிடேப்�டேவில்்ல.

8.2

2018, 2019 அல்லது 
2020ம் ஆணடுகைளில் 
இநதத் திடடேங்கைளின் 
முன்்னற்றங்கைளின் 
வி�ரத்்த மகைளிர் மற்றும் 
சிறுெர் அபிவிருத்தி 
இரொஜொங்கை அ்மச்சு 

சபை்றுக்சகாள்ளப்பட்ட தகவல்களின் சுருக்கம்

8.1 

சுடடி 8 வதொடேர்பில் கைொணி மற்றும் �ொரொளுமன்ற மறுசீர்மப்பு 
அ்மச்சு முன்வனடுத்த திடடேங்கைள வதொடேர்�ொன தகைெல்கை்ள 
நிதிை்மச்சு தகைெல் ்கைொரிக்்கைக்குப் �திலொகை ெழங்கியிருநதது.
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�ொல்நி்ல 
நடபு வதொழில் 
சூழல் மற்றும் 
சிறுெர் 
�ரொமரிப்பு 
ெேதிகை்ள 
முன்்ன-
ற்றுெதற்கு 
நடேெடிக்்கை 
எடுத்துளள 
நிறுென-
ங்கைளின் 
எணணிக்்கை

�கைல் ்நரப் 
�ரொமரிப்பு 
நி்லைங்கைள 
மற்றும் ்ேெொ 
ெனிதொ 
அலகுகை்ள 
உருெொக்குதல், 
�ழுது�ொர்க்கும் 
�ணிகை்ள 
்மற்வகைொளளுதல், 
நூலகை ெேதிகைள 
மற்றும் 
வி்ளைொடடு 
ெேதிகை்ள 
ெழங்குதல் 

100% தி்ணக்-
கைளத்திற்கு 
ஏற்வகைன்ெ 
ஒதுக்கைப்�டடே 
ஒதுக்கீடுகை்ளப் 
�ைன்�டுத்தி 
திடடேங்கைள 
முன்வனடுக்-
கைப்�டடேன

இலங்்கை து்றமுகை அதிகைொர ே்�யினொல் �கைல் ்நர �ரொமரிப்பு 
நி்லைம் வதொடேர்பில் ேமர்ப்பிக்கைப்�டடே தகைெல்கை்ளயும் நிதிை்மச்சு 
ெழங்கியிருநதது:

சிறுவர்களின் எண்ணிகலக 26

சுட்டி 8: பால்நிறல நட்பு சதாழில் சூழல் மை்றும் ேிறுவர் பராமரிப்பு 
வேதிகறள முன்சனை்றுவதை்கு நடவடிக்றக எடுத்துள்ள 
நிறுவனங்களின் எை்ைிக்றக

முன்யனற்ைத்தின் 
வலகப்பாடு

தகவல் 
பவளிப்படுத்தப்ப்டவில்லை

மூைஙகள்:
1) நிதிை்மச்சு
2) மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி, முன்�ளளி 
மற்றும் ஆரம்�க் கைல்வி, கைல்விச் ்ே்ெகைள 
மற்றும் �ொடேேொ்லகைள உடகைடடே்மப்பு ெேதிகைள 
இரொஜொங்கை அ்மச்சு
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ெழங்கைவில்்ல. கூடுதலொகை, 
இநதத் திடடேங்கைளுக்கைொன 
வமொத்தச் வேலவினம் குறித்த 
வி�ரங்கை்ளயும் அ்மச்சு 
ெழங்கைவில்்ல.

கூடுதலொகை, நிதிை்மச்சு, 
மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் 
அபிவிருத்தி இரொஜொங்கை 
அ்மச்சு ஆகிைெற்றிடேம் 
இருநது கி்டேக்கைப்வ�ற்ற 
�தில்கைளொனது அதற்கு 
முந்தை ஆணடில் (2021) 
கி்டேத்த �தில்கைளின் 
நகைலொகை இருநதது. 
இதன் வி்ளெொகை 2020ம் 
ஆணடில் முன்்னற்றத்்த 
மதிப்பிடுெதற்கு எநதப் 
புதிை தகைெல்கைளும் 
கி்டேக்கைவில்்ல.

ஆகை்ெ, கி்டேக்கைப்வ�ற்ற 
தகைெல்கைள சுடடியின் 
முன்்னற்றத்்த மதிப்பிடேப் 
்�ொதுமொனதொகைவும் 
முழு்மைொனதொகைவும் 
இல்லொததொல், �ொல்நி்ல 
நடபு வதொழில் சூழல் மற்றும் 
சிறுெர் �ரொமரிப்பு ெேதிகை்ள 
முன்்னற்றுெதற்கு 
நடேெடிக்்கை எடுத்துளள 
நிறுெனங்கைளின் 
எணணிக்்கை 
கைொலப்்�ொக்கில் மொறியுளளதொ 
என்�்தத் தீர்மொனிக்கை 
முடிைவில்்ல.

என்ெ இநதச் சுடடி தகைெல் 
வெளிப்�டுத்தப்�டேவில்்ல 
என ெ்கைப்�டுத்தப்�டுகிறது.

பகல் யநரப் பராமரிப்பு நிலையத்தில் 
சிறுவர்கல்ளப் பராமரிப்பிற்காகச் யெர்த்துள்்ள 
பபண் பதாழிைா்ளர்களின் எண்ணிகலக

7

வரு்டாநதச் பெைவினம் (ரூ.) 2,066,000

8.2 

2018/19ல் சுடடி 8 வதொடேர்பில் இரணடு திடடேங்கைள 
முன்வனடுக்கைப்�டடேதொகை மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி 
இரொஜொங்கை அ்மச்சு தகைெல் ்கைொரிக்்கைக்குப் �திலளித்திருநதது. 
இநதத் தகைெல்கைள நிதிை்மச்சின் �திலிலும் ெழங்கைப்�டடிருநதன. 
அநதத் திடடேங்கைள:

• அ்மச்ேர்ெ மடடேத்தில் �ொலின ேமத்துெ முன்முைற்சித் 
திடடேங்கை்ள உருெொக்குதல் 

• �கைல் ்நரப் �ரொமரிப்பு நி்லைங்கைளின் நிர்மொணமும் 
அபிவிருத்தியும் 

இநதத் திடடேங்கை்ள ந்டேமு்றப்�டுத்துெதற்கைொகை 2018/19ல் வமொத்தம் 
ரூ.92.882 மில்லிைன் வேலவிடேப்�டடேதொகைவும் அநதப் �திலில் 
குறிப்பிடேப்�டடிருநதது.
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சுட்டி 9: அனர்த்தங்களின் சபாது மீட்புப்பைி, நிவாரைம், புனர்வாழ்வு 
மை்றும் மீள்கட்டறமப்பின் சபாது பால்நிறல சதாடர்பான கவனத்திறன 
உறுதிப்படுத்துவதை்கு விறனத்திைன் மிக்கதாக சேயை்படுத்தப்பட்ட 
சகாள்றககள் மை்றும்  வழிகாட்டுதல்களின் எை்ைிக்றக
முன்யனற்ைத்தின் 
வலகப்பாடு

தகவல் 
பவளிப்படுத்தப்ப்டவில்லை

மூைஙகள்:
1) நிதிை்மச்சு
2) மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி, 
முன்�ளளி மற்றும் ஆரம்�க் கைல்வி, கைல்விச் 
்ே்ெகைள மற்றும் �ொடேேொ்லகைள உடகைடடே்மப்பு 
ெேதிகைள இரொஜொங்கை அ்மச்சு 
3) ்தசிைப் �ொதுகைொப்பு மற்றும் அனர்த்த 
முகைொ்மத்துெ இரொஜொங்கை அ்மச்சு

சபை்றுக்சகாள்ளப்பட்ட 
தகவல்களின் சுருக்கம்

9.3 

அனர்த்த முகைொ்மத்துெத்தின்்�ொது 
�ொல்நி்ல வதொடேர்�ொன கைெனத்்த 
உறுதிப்�டுத்துெதற்கைொன வகைொள்கைகைள 
வதொடேர்பில் ்தசிைப் �ொதுகைொப்பு மற்றும் 
அனர்த்த முகைொ்மத்துெ இரொஜொங்கை அ்மச்சு 
தகைெல் ்கைொரிக்்கைக்குப் �திலளித்திருநதது. 
�ொல்நி்ல கைெனத்்த உறுதிப்�டுத்துெது 
வதொடேர்பில் அ்மச்சு பின்�ற்றும் 
ஏற்கைன்ெயுளள மூன்று வகைொள்கைகைள 
மற்றும் கைடடே்மப்புகைள குறித்து தகைெல்கைள 
ெழங்கைப்�டடிருநதன:

• அனர்த்த முகைொ்மத்ெதுெக் வகைொள்கைக் 
கைடடே்மப்பு 2013

• 2005ம் ஆணடின் 13ம் இல. அனர்தத 
முகைொ்மத்துெச் ேடடேம் 

• “நொட்டேக் கைடடிவைழுப்பும் சுபீடேத்தின் ்நொக்கு” 
(ஜனொதி�தியின் ்தர்தல் விஞஞொ�னம்)

சுடடி 9 ஐ ந்டேமு்றப்�டுத்துெதற்கைொன 
வகைொள்கைகைள மற்றும் ெழிகைொடடுதல்கைளுக்கைொன 
்கைொரிக்்கை வதொடேர்பில் ”அனர்த்த 
முகைொ்மத்துெத்தில் அவெொறொன தனிப்�டடே 
வகைொள்கைகைள இல்்ல” என �திலில் 
வதளிெொகைக் குறிப்பிடேப்�டடிருநதது.

சபைப்பட்ட தகவல்கள் சதாடர்பான 
கருத்துகள்

இநதப் பிரதொன வேைலொற்று்கை சுடடி்ை மதிப்பிடே  
வகைொள்கை/ேடடேம்/ஒழுங்குமு்ற ஆகிைெற்றில் 
ஏற்�டும் ஒ்ரவைொரு மொற்றம் �லவீனமொன 
முன்்னற்றமொகைக் கைருதப்�டும். அதற்கு ்மலதிகைமொன 
மொற்றங்கைள ெலுெொன முன்்னற்றமொகைக் கைருதப்�டும்.

9.3

இரொஜொங்கை அ்மச்சினொல் பின்�ற்றப்�டும் 
வகைொள்கைகைள மற்றும் ெழிகைொடடுதல்கைளின் �டடிை்ல 
்தசிைப் �ொதுகைொப்பு மற்றும் அனர்த்த முகைொ்மத்துெ 
இரொஜொங்கை அ்மச்சு ெழங்கியிருநதது. எனினும் 
இ்ெ அனர்த்த முகைொ்மத்துெத்தின் ்�ொது 
�ொலினப் பிரச்சி்னகை்ள நிெர்த்தி வேய்ெதில் 
மடடும் ம்றமுகைமொகைப் �ங்கைளிக்கிறது. கூடுதலொகை, 
இநதக் வகைொள்கைகைள ந்டேமு்றப்�டுத்தப்�டடே 
கைொலப்�குதி வதொடேர்�ொன தகைெல்கை்ள 
இரொஜொங்கை அ்மச்சு �திலில் ெழங்கைொததொல், 
சுடடியின் முன்்னற்றத்்த 2018, 2019, 2020 ஆகிை 
ஆணடுகைளுக்கு மதிப்பிடுெ்தக் கைடினமொக்குகிறது.

்மலும் சுடடி 9 ஐ ்நரடிைொகை அ்டேெதற்கைொன 
வகைொள்கைகை்ள்ைொ ெழிகைொடடுதல்கை்ள்ைொ 
ந்டேமு்றப்�டுத்தவில்்ல என்�து ்தசிைப் 
�ொதுகைொப்பு மற்றும் அனர்த்த முகைொ்மத்துெ 
இரொஜொங்கை அ்மச்சு வதளிெொக்கியுளளது.

இநதச் சுடடியின் முன்்னற்றம் வதொடேர்பில் 
்மற்�ொர்்ெ வேய்யும் அ்மப்புகைளொன 
நிதிை்மச்்ேொ மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி 
இரொஜொங்கை அ்மச்்ேொ எநதவிதத் தகைெல்கை்ளயும் 
ெழங்கைவில்்ல.

ஆகை்ெ கி்டேக்கைப்வ�ற்ற தகைெல்கைள இநதச் 
சுடடியின் முன்்னற்றத்்த மதிப்பிடுெதற்குப் 
்�ொதுமொனதொகைவும் முழு்மைொனதொகைவும் இல்்ல. 
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அனர்த்த முகைொ்மத்துெத்தின் ்�ொது �ொலினப் 
பிரச்சி்னகை்ளக் கைெனத்தில் வகைொளெதற்கைொன 
வகைொள்கைகைள மற்றும் ெழிகைொடடுதல்கைளின் 
எணணிக்்கை கைொலப்்�ொக்கில் கூடியுளளதொ 
கு்றநதுளளதொ என்�்தத் தீர்மொனிப்�து 
ேொத்திைமில்்ல.

என்ெ இநதச் சுடடிைொனது தகைெல் 
வெளிப்�டுத்தப்�டேவில்்ல என 
ெ்கைப்�டுத்தப்�டுகிறது.



Page 59 | 75பால்நிலல பபாறுப்பு வரவு பெலவுத்திட்டத் தயாரிப்பு
பிரதான செயலாற்றுகை சுட்டிைகை மதிப்பிடுதல்

சுட்டி 10: மகளிர் மை்றும் ேிறுவர் சதாடர்பான விவகாரங்கறள 
சநர்த்தியாகவும் விறனத்திைன் மிக்கதாகவும் றகயாளுகின்ை 
ஆை்ைலுறடய சபாலிஸ் நிறலயங்களிலுள்ள மகளிர் மை்றும் ேிறுவர் 
பைியக அலகுகளின் எை்ைிக்றக
முன்யனற்ைத்தின் 
வலகப்பாடு

தகவல் 
பவளிப்படுத்தப்ப்டவில்லை

மூைஙகள்:
1) மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி, 
முன்�ளளி மற்றும் ஆரம்�க் கைல்வி, கைல்விச் 
்ே்ெகைள மற்றும் �ொடேேொ்லகைள உடகைடடே்மப்பு 
ெேதிகைள இரொஜொங்கை அ்மச்சு 
2) நிதிை்மச்சு
3) வ�ொது �ொதுகைொப்பு அ்மச்சு

சபை்றுக்சகாள்ளப்பட்ட தகவல்களின் சுருக்கம்

10.1 

இநதச் சுடடி வதொடேர்பில் 2018/19 ஆணடுகைளில் இரொஜொங்கை 
அ்மச்சினொல் இரணடு திடடேங்கைள முன்வனடுக்கைப்�டடேதொகை 
மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி இரொஜொங்கை அ்மச்சு தகைெல் 
்கைொரிக்்கைக்கைொன �திலில் வதரிவித்திருநதது. இநதத் தகைெல்கை்ள 
நிதிை்மச்சும் தகைெல் ்கைொரிக்்கைக்கைொன �திலில் ெழங்கியிருநதது. 
அநதத் திடடேங்கைள:

• சிறுெர் மற்றும் வ�ணகைள �ணிைகைத்்த உருெொக்குதல்

• சிறுெர் மற்றும் வ�ணகைள அபிவிருத்தி அலகுகை்ள உருெொக்குதல் 

2018/19ல் இநதத் திடடேங்கைளுக்கைொகை ரூ.38.12 மில்லிைன் 
வேலவிடேப்�டடேதொகைவும் அநதப் �திலில் குறிப்பிடேப்�டடிருநதது.

மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி இரொஜொங்கை அ்மச்சின் 
ெ்லதளத்தில் 2019 மற்றும் 2020ம் ஆணடுகைளுக்கைொன முன்்னற்ற 
அறிக்்கைகைளில் சுடடி 10 வதொடேர்பில் ந்டேமு்றப்�டுத்தப்�டடே 
திடடேங்கைளின் தகைெல்கைள ெழங்கைப்�டடுளளன. அ்ெ:

பபௌதீக 
முன்யனற்ைம்

நிதி 
முன்யனற்ைம் 
(ரூ. 
மில்லியன்)

2019 2020 2019 2020

சிறுவர் மற்றும் பபண்கள் 
அபிவிருத்தி அைகுகல்ள 
உருவாககுதல் 

100% - 3.709 -

சிறுவர் மற்றும் பபண்கள் 
துஷ்பிரயயாகத்லதத் 
தடுப்பதற்கு பபாலிஸ் 
பணியகஙகல்ள அலமத்தல் 

95% 60% 19.21 7.286

சபைப்பட்ட தகவல்கள் 
சதாடர்பான 
கருத்துகள்

இநத பி.வே.சு. வதொடேர்�ொன 
மதிப்பீடடில் வ�ொலிஸ் 
நி்லைங்கைளிலுளள 
மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் 
�ணிைகை அலகுகைளின் 
எணணிக்்கையின் ெருடேொநத 
அதிகைரிப்பு  0 – 10% என்றொல் 
�லவீனமொன முன்்னற்றமொகை 
மதிப்பிடேப்�டும். 10% விடே 
கூடிை அதிகைரிப்்� ெலுெொன 
முன்்னற்றமொகைக் கைருதப்�டும்.

10.1

வ�ொலிஸ் நி்லைங்கைளில் 
எத்த்ன மகைளிர் மற்றும் 
சிறுெர் அலகுகைள 
உருெொக்கைப்�டடுளளன 
என்�தற்கைொன 
எணணிக்்கை்ை்ைொ 2018 
மற்றும் 2019ம் ஆணடுகைளில் 
இநதத் திடடேங்கைளுக்கைொன 
வமொத்தச் வேலவினத்்த்ைொ 
மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் 
அபிவிருத்தி இரொஜொங்கை 
அ்மச்சு ெழங்கைவில்்ல.

கூடுதலொகை, மகைளிர் மற்றும் 
சிறுெர் அபிவிருத்தி 
இரொஜொங்கை அ்மச்சிடேம் 
இருநது கி்டேக்கைப்வ�ற்ற 
�திலொனது அதற்கு முந்தை 
ஆணடில் (2021) கி்டேத்த 
�திலின் நகைலொகை இருநதது. 
இதன் வி்ளெொகை 2020ம் 
ஆணடில் முன்்னற்றத்்த 
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மதிப்பிடுெதற்கு எநதப் 
புதிை தகைெல்கைளும் 
கி்டேக்கைவில்்ல.

மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் 
அபிவிருத்தி இரொஜொங்கை 
அ்மச்சின் ெ்லதளத்தில் 
2019 மற்றும் 2020ம் 
ஆணடுகைளுக்கைொன 
முன்்னற்ற அறிக்்கைகைளில் 
கி்டேக்கும் தகைெல்கைள 
நொடு முழுெதும் சிறுெர் 
மற்றும் வ�ணகைள 
துஷபிர்ைொகைத்்தத் 
தடுக்கை அ்மக்கைப்�டடே 
வ�ொலிஸ் �ணிைகைங்கைளின் 
எணணிக்்கை வி�ரங்கை்ள 
ெழங்கைவில்்ல. 2019 மற்றும் 
2020கைளில் தனித்தனிைொகை 
எத்த்ன சிறுெர் மற்றும் 
வ�ணகைள �ணிைகைங்கைள 
அ்மக்கைப்�டடேன 
என்�்த வ�ௌதீகை 
முன்்னற்ற அறிக்்கையும் 
குறிப்பிடேவில்்ல.

ஆகை்ெ, 2019 முதல் 2020க்குள 
வ�ொலிஸ் நி்லைங்கைளில் 
உருெொக்கைப்�டடே வ�ணகைள 
மற்றும் சிறுெர் �ணிைகை 
அலகுகைளின் எணணிக்்கை 
வதொடேர்பில் கி்டேக்கைப்வ�ற்ற 
தகைெல்கைள சுடடியின் 
முன்்னற்றத்்த மதிப்பிடேப் 
்�ொதுமொனதொகைவும் 
முழு்மைொனதொகைவும் 
இருக்கைவில்்ல. 

என்ெ இநதச் சுடடி தகைெல் 
வெளிப்�டுத்தப்�டேவில்்ல 
என ெ்கைப்�டுத்தப்�டுகிறது.

10.3

வ�ொதுப் �ொதுகைொப்பு அ்மச்சிடேம் தொக்கைல் வேய்ைப்�டடே தகைெல் 
்கைொரிக்்கைக்கு எநதவிதப் �திலும் கி்டேக்கைவில்்ல. இலங்்கை 
கைொெல்து்றக்கு அனுப்�ப்�டடே தகைெல் அறியும் ்கைொரிக்்கை தகைெல் 
அறியும் உரி்மச் ேடடேத்தின் பிரிவு 5 (1)(h)(i)ன் கீழ் நிரொகைரிக்கைப்�டடேது. 
இநதக் ்கைொரிக்்கை வ�ொதுப் �ொதுகைொப்பு அ்மச்சிடேமிருநது இலங்்கை 
கைொெல்து்றக்கு அனுப்�ப்�டடேது.



Page 61 | 75பால்நிலல பபாறுப்பு வரவு பெலவுத்திட்டத் தயாரிப்பு
பிரதான செயலாற்றுகை சுட்டிைகை மதிப்பிடுதல்

;

சுட்டி 11: திருத்தப்பட்ட, ேட்டமாக்கப்பட்ட மை்றும்/அல்லது சேயை்படுத்தப்பட்ட 
பால் பாகுபாடு காைப்படுகின்ை ேட்டங்கள், சகாள்றககள் மை்றும் 
நறடமுறைகளின் எை்ைிக்றக    

முன்யனற்ைத்தின் 
வலகப்பாடு

தகவல் 
பவளிப்படுத்தப்ப்டவில்லை

மூைஙகள்:
1) மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி, முன்�ளளி 
மற்றும் ஆரம்�க் கைல்வி, கைல்விச் ்ே்ெகைள 
மற்றும் �ொடேேொ்லகைள உடகைடடே்மப்பு ெேதிகைள 
இரொஜொங்கை அ்மச்சு 
2) நிதிை்மச்சு
3) நீதிை்மச்சு

சபை்றுக்சகாள்ளப்பட்ட தகவல்களின் சுருக்கம்

11.1

இநதச் சுடடி வதொடேர்பில் 2018/19 ஆணடுகைளில் இரொஜொங்கை 
அ்மச்சினொல் 17 திடடேங்கைள முன்வனடுக்கைப்�டடேதொகை மகைளிர் மற்றும் 
சிறுெர் அபிவிருத்தி இரொஜொங்கை அ்மச்சு தகைெல் ்கைொரிக்்கைக்கைொன 
�திலில் வதரிவித்திருநதது. இநதத் தகைெல்கை்ள நிதிை்மச்சும் 
தகைெல் ்கைொரிக்்கைக்கைொன �திலில் ெழங்கியிருநதது. அநதத் 
திடடேங்கைள:

1. கைணெ்ன இழநதெர்கைள மற்றும் குடும்�த்த்லவிகைளுக்கைொன 
வேைல்�ொடடுத் திடடேம்

2. �ொலின முன்முைற்சி மற்றும் ெரவு வேலவுத்திடடேம் வதொடேர்�ொன 
்கை்ைடு

3. வ�ணகைள கைொப்�கைத்்தப் �ரொமரிப்�து வதொடேர்�ொன 
ெழிகைொடடுதல்கைள

4. இளெைதுத் திருமணங்கைள மற்றும் கைர்ப்�ங்கை்ளக் 
கு்றப்�தற்கைொன ெழிகைொடடுதல்கை்ளத் தைொரித்தல்

5. ்தசிை சிறுெர் �ொதுகைொப்புக் வகைொள்கை்ைத் தைொரித்தல்

6. குழந்தப் �ருெ �ொதுகைொப்பு மற்றும் ்மம்�ொடடுக்கைொன ்தசிைக் 
வகைொள்கை

7. இலங்்கையில் சிறுெர் �ரொமரிப்பு நி்லைங்கைளுக்கைொன 
ெழிகைொடடுதல்கைளும் நடேத்்த விதிமு்றகைளும்

8. குழந்தகைள �ரொமரிப்புத் வதொடேர்�ொன கைற்்கைக்கைொன �யிற்சிைொளர் 
ெழிகைொடடி

9. அெரேகைொல அனர்த்தங்கைளின்்�ொது உளவிைல் முதலுதவி 
வதொடேர்�ொன ்கை்ைடு

10. இலங்்கையில் சிறுெர் �ரொமரிப்பு நி்லைங்கைளுக்கைொன ்தசிை 
ெழிகைொடடுதல்கைள

11. மொற்றுப் �ரொமரிப்பு வதொடேர்பிலொன ்தசிைக்வகைொள்கை

சபைப்பட்ட தகவல்கள் 
சதாடர்பான 
கருத்துகள்

இநதப் பிரதொன 
வேைலொற்று்கை சுடடி்ை 
மதிப்பிடே  வகைொள்கை/ேடடேம்/
ஒழுங்குமு்ற ஆகிைெற்றில் 
ஏற்�டும் ஒ்ரவைொரு 
மொற்றம் �லவீனமொன 
முன்்னற்றமொகைக் கைருதப்�டும். 
அதற்கு ்மலதிகைமொன 
மொற்றங்கைள ெலுெொன 
முன்்னற்றமொகைக் கைருதப்�டும்.

11.1

திருத்தப்�டடே, ேடடேமொக்கைப்�டடே 
மற்றும்/அல்லது 
வேைற்�டுத்தப்�டடே �ொல் 
�ொகு�ொடு கைொணப்�டுகின்ற 
ேடடேங்கைள, வகைொள்கைகைள 
மற்றும் ந்டேமு்றகைளின் 
எணணிக்்கை எத்த்ன 
என்�து குறித்த தகைெல்கை்ள 
மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் 
அபிவிருத்தி இரொஜொங்கை 
அ்மச்சு ெழங்கைவில்்ல. 
்மலும் 2018 மற்றும் 
2019 ஆம் ஆணடுகைளில் 
இநதத் திடடேங்கைளுக்கைொகைத் 
தனித்தனிைொகைச் 
வேலவிடேப்�டடே வமொத்தச் 
வேலவினத்்தயும் 
ெழங்கைவில்்ல.

கூடுதலொகை, மகைளிர் மற்றும் 
சிறுெர் அபிவிருத்தி 
இரொஜொங்கை அ்மச்சிடேம் 
இருநது கி்டேக்கைப்வ�ற்ற 
�திலொனது அதற்கு முந்தை 
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ஆணடில் (2021) கி்டேத்த 
�திலின் நகைலொகை இருநதது. 
இதன் வி்ளெொகை 2020ம் 
ஆணடில் முன்்னற்றத்்த 
மதிப்பிடுெதற்கு எநதப் 
புதிை தகைெல்கைளும் 
கி்டேக்கைவில்்ல.

ஆகை்ெ, 2019 முதல் 2020க்குள 
திருத்தப்�டடே, ேடடேமொக்கைப்�டடே 
மற்றும்/அல்லது 
வேைற்�டுத்தப்�டடே �ொல் 
�ொகு�ொடு கைொணப்�டுகின்ற 
ேடடேங்கைள, வகைொள்கைகைள 
மற்றும் ந்டேமு்றகைளின் 
எணணிக்்கை வதொடேர்பில் 
கி்டேக்கைப்வ�ற்ற தகைெல்கைள 
சுடடியின் முன்்னற்றத்்த 
மதிப்பிடே ்�ொதுமொனதொகைவும் 
முழு்மைொனதொகைவும் 
இருக்கைவில்்ல. என்ெ 
இநதச் சுடடி தகைெல் 
வெளிப்�டுத்தப்�டேவில்்ல 
என ெ்கைப்�டுத்தப்�டுகிறது.

12. ெைதுக் குழுக்கைளுக்கைொன ்கை்ைடு

13. மகைளிர் ஆ்ணக்குழு்ெ அ்மப்�தற்கைொன ேடடேமூலங்கை்ளத் 
தைொரித்தல்

14. குடும்� ென்மு்றத் தடுப்புச் ேடடேத்்த ந்டேமு்றப்�டுத்துெதுடேன் 
கைணகைொணிப்�தற்கைொன வேைல் திடடேம்

15. பிறப்புச் ேொன்றிதழில் ஆறொெது பிரி்ெத் திருத்துதல்

16. வ�ணகைள வதொடேர்பில் ஊடேகைக் வகைொள்கைகை்ள உருெொக்குதல்

17. வகைொள்கைப் பிரசுரங்கை்ளத் தைொரித்தல்

2018/19ல் இநதத் திடடேங்கை்ள ந்டேமு்றப்�டுத்துெதற்கைொகை 
ரூ.12.3 மில்லிைன் வேலவிடேப்�டடேதொகைவும் அநதப் �திலில் 
குறிப்பிடேப்�டடிருநதது.

11.2

நிதிை்மச்சிடேம் தொக்கைல் வேய்ைப்�டடே தகைெல் ்கைொரிக்்கை மூலம் 
எநதத் தகைெல்கைளும் வ�றப்�டேவில்்ல. 

11.3

நீதிை்மச்சிடேம் தொக்கைல் வேய்ைப்�டடே தகைெல் ்கைொரிக்்கை மூலம் 
எநதத் தகைெல்கைளும் வ�றப்�டேவில்்ல. 
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சுட்டி 12: பாலியல் மை்றும் பால் அடிப்பறட வன்முறைகறள 
இல்லாசதாழிக்கின்ை பல்துறை சதேிய சேயை்பாட்டுத் திட்டத்திறன 
நிறைவு சேய்வதை்கு ஒதுக்கீடு சேய்யப்பட்ட சதாறக

முன்யனற்ைத்தின் 
வலகப்பாடு

தகவல் 
பவளிப்படுத்தப்ப்டவில்லை

மூைஙகள்:
1) நிதிை்மச்சு
2) மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி, முன்�ளளி 
மற்றும் ஆரம்�க் கைல்வி, கைல்விச் ்ே்ெகைள 
மற்றும் �ொடேேொ்லகைள உடகைடடே்மப்பு ெேதிகைள 
இரொஜொங்கை அ்மச்சு 

சபை்றுக்சகாள்ளப்பட்ட தகவல்களின் சுருக்கம்

12.1

இநதச் சுடடி வதொடேர்பில் வ�ொது நிர்ெொகைம், அனர்த்த முகைொ்மத்துெம் 
மற்றும் கிரொமிைப் வ�ொருளொதொர விெகைொரங்கைளுக்கைொன அ்மச்சு 
ேமர்ப்பித்த தகைெல்கை்ள நிதிை்மச்சு தகைெல் ்கைொரிக்்கைக்கைொன 
�திலில் ெழங்கியிருநதது. ”இலங்்கையில் �ொலிைல் மற்றும் �ொலின 
அடிப்�்டேயிலொன ென்மு்றகை்ளக் கைெனத்தில் வகைொளெதற்கைொன 
வகைொள்கைக் கைடடே்மப்பு மற்றும் ்தசிை வேைல்திடடேத்தின் (2016-
2020)” சில நடேெடிக்்கைகை்ள முன்வனடுப்�தற்கைொன அ்மச்சின் 2019 
ெருடேொநத வேைல் திடடேம் வதொடேர்�ொன வி�ரங்கைள அநதத் தகைெல்கைளில் 
அடேங்கியிருநதன. இநத நடேெடிக்்கைகைளின் சுருக்கைம் மற்றும் அெற்றுக்கைொகை 
ஒதுக்கைப்�டடே வதொ்கை என்�ன கீ்ழ தரப்�டடுளளன. இெற்்ற 
ந்டேமு்றப்�டுத்த 2019ம் ஆணடில் ரூ.10 மில்லிைன் ஒதுக்கைப்�டடேது.

முககிய பெயல்பாடு காை 
அவகாெம்

வரவு பெைவுத் 
திட்டம் (ரூ.)

நிெொரணம் மற்றும் மறுெொழ்வு குறித்த 
குறிப்பிடடே நடேெடிக்்கைகைளுடேன் 
அனர்த்த முகைொ்மத்துெத்தில் �ொலின 
ேமத்துெத்்த உறுதிப்�டுத்த ஏற்கைன்ெ 
உளள ெழிமு்றகை்ள மதிப்�ொய்வு 
வேய்தல்

2019 இறுதி 0.5 மில்லிைன்

�ொலிைல் மற்றும் �ொலின 
அடிப்�்டேயிலொன ென்மு்றகை்ளத் 
தடுக்கை கிரொமப்புற மடடேத்தில் அனர்த்த 
முகைொ்மத்துெ உ� குழுக்கை்ள 
ெலுப்�டுத்துதல்

ஜனெரி - 
மொர்ச் 2019

1.5 மில்லிைன்

மீடபு நடேெடிக்்கைகைளின் ்�ொது �ொலிைல் 
மற்றும் �ொலின அடிப்�்டேயிலொன 
ென்மு்றகைளிலிருநது சிறுெர்கை்ளயும் 
ெளரிளம் �ருெத்தின்ரயும் 
�ொதுகைொப்�தற்கைொன ெழிமு்றகை்ள 
அ்மத்தல் மற்றும் ேம்�நதப்�டடே 
அ்மப்புக்கைளுக்கு வ�ொறுப்புக்கை்ள 
ெழங்குதல்

ஜனெரி – 
்ம  2019

1.5 மில்லிைன்

சபைப்பட்ட 
தகவல்கள் 
சதாடர்பான 
கருத்துகள்

இநத பி.வே.சு. வதொடேர்�ொன 
மதிப்பீடடில் ஒதுக்கீடடுத் 
வதொ்கையின் ெருடேொநத 
அதிகைரிப்பு  0 – 10% 
என்றொல் �லவீனமொன 
முன்்னற்றமொகை 
மதிப்பிடேப்�டும். 
10% விடே கூடிை 
அதிகைரிப்்� ெலுெொன 
முன்்னற்றமொகைக் 
கைருதப்�டும்.

12.1

2018ம் ஆணடுக்கு 
அல்லது 2020ம் 
ஆணடுக்கு வ�ொது 
நிர்ெொகைம், அனர்த்த 
முகைொ்மத்துெம் மற்றும் 
கிரொமிைப் வ�ொருளொதொர 
விெகைொர அ்மச்சு 
ஒதுக்கீடு வேய்த 
வதொ்கை வதொடேர்�ொன 
்மலதிகை விெரங்கை்ள 
நிதிை்மச்சு 
ெழங்கைவில்்ல.

12.2

2018, 2019 மற்றும் 
2020 ஆம் 
ஆணடுகைளில் இநதத் 
திடடேங்கைளுக்கைொகைத் 
தனித்தனிைொகை 
ஒதுக்கீடு வேய்ைப்�டடே 
வதொ்கை்ையும் 
மகைளிர் மற்றும் 
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சிறுெர் அபிவிருத்தி 
இரொஜொங்கை அ்மச்சு 
ெழங்கைவில்்ல.

கூடுதலொகை, நிதிை்மச்சு, 
மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் 
அபிவிருத்தி இரொஜொங்கை 
அ்மச்சு ஆகிைெற்றிடேம் 
இருநது கி்டேக்கைப்வ�ற்ற 
�தில்கைளொனது அதற்கு 
முந்தை ஆணடில் 
(2021) கி்டேத்த �திலின் 
நகைலொகை இருநதது. 
இதன் வி்ளெொகை 
2020ம் ஆணடில் 
முன்்னற்றத்்த 
மதிப்பிடுெதற்கு எநதப் 
புதிை தகைெல்கைளும் 
கி்டேக்கைவில்்ல.

இநதச் சுடடியுடேன் 
வதொடேர்பு்டேை ”�ொலின 
அடிப்�்டேயிலொன 
ென்மு்ற்ைத் 
தடுப்�தற்கைொன ்தசிை 
வேைல் திடடேத்்தக் 
கைணகைொணித்தல்” 
எனும் திடடேத்தின் 
நிதி வதொடேர்�ொன 
இலக்கின் தகைெல்கைள 
மடடு்ம மகைளிர் மற்றும் 
சிறுெர் அபிவிருத்தி 
இரொஜொங்கை அ்மச்சின் 
ெ்லதளத்தில் 
கைொணப்�டும் 
2020 முன்்னற்ற 
அறிக்்கையில் 
ெழங்கைப்�டடுளளது.

ஆகை்ெ கி்டேக்கைப்வ�ற்ற 
தகைெல்கைள 
இநதச் சுடடியின் 
முன்்னற்றத்்த 
மதிப்பிடுெதற்குப் 
்�ொதுமொனதொகைவும் 
முழு்மைொனதொகைவும் 
இல்்ல. இநதத் 
திடடேங்கைளுக்கைொன 
ஒதுக்கீடுகைள 
கைொலப்்�ொக்கில் 
எவெொறு மொறியுளளன 
என்�்தத் தீர்மொனிப்�து 
ேொத்திைமில்்ல.

முககிய பெயல்பாடு காை 
அவகாெம்

வரவு பெைவுத் 
திட்டம் (ரூ.)

கைொெல்து்ற, நன்னடேத்்த, 
சுகைொதொரம் ்�ொன்ற சிவில் �ொதுகைொப்பு 
முகைெரகைங்கைளுக்கைொன ்ே்ெ வதொடேர்ச்சித் 
திடடேத்்த உருெொக்குதல்

ஜனெரி - 
ஜுன் 2019

2.5 மில்லிைன்

�ொலிைல் மற்றும் �ொலின 
அடிப்�்டேயிலொன ென்மு்றகைளில் 
�ொதிக்கைப்�டடேெர்கைளுக்கு இனப்வ�ருக்கை 
சுகைொதொர ்ே்ெகை்ள ெழங்குதல்

ஜனெரி - 
ஜுன் 2019

4.0 மில்லிைன்

12.2

RTI ்கைொரிக்்கைக்குப் �திலளிக்கும் ெ்கையில், மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் 
அபிவிருத்தி, முன்�ளளி மற்றும் ஆரம்�க் கைல்வி, கைல்விச் ்ே்ெகைள 
மற்றும் �ொடேேொ்லகைள உடகைடடே்மப்பு ெேதிகைள இரொஜொங்கை அ்மச்சு 
2018/2019 கைொலப்�குதியில் குறித்த 12 பி.வே.சு வதொடேர்�ொகை 25 திடடேங்கை்ள 
முன்வனடுத்துளளதொகைத் வதரிவித்துளளது. இநதத் தகைெல்கை்ள 
நிதிை்மச்சும் தகைெல் ்கைொரிக்்கைக்கைொன �திலில் ெழங்கியிருநதது. 
அநதத் திடடேங்கைள:

1. �ொலின ேமத்துெம் மற்றும் �ொல் அடிப்�்டேயிலொன ென்மு்றகை்ளக் 
கு்றப்�தற்கைொன திடடேங்கைள

2. சிறுெர் துஷபிர்ைொகைத்்தக் கு்றப்�தற்கைொகை ்தசிை ஒருங்கி்ணநத 
குழந்தகைள �ொதுகைொப்பு வேைல்திடடேம் 

3. சிறுெர் �ொலிைல் துஷபிர்ைொகைங்கை்ளத் தடுப்�தற்கைொன 
விழிப்புணர்வுகைள

4. �ொல் அடிப்�்டேயிலொன ென்மு்றகை்ளத் தடுப்�து மற்றும் அதற்குப் 
�திலளிப்�்த ்நொக்கைமொகைக் வகைொணடே திடடேங்கைளுக்கு இ்டேயிலொன 
ஒருங்கி்ணப்பு வ�ொறிமு்றகை்ள ெலுப்�டுத்துதல்

5. வ�ணகைள கைொப்�கைங்கை்ள �ரொமரிப்�தற்கைொன ெழிகைொடடுதல்கைள.

6. இலங்்கை மகைளிர் �ணிைகைத்தின் வேைல்திடடேங்கைள

7. �ொடேேொ்ல �ொடேத்திடடேத்தில் ெொழ்க்்கைத் திறன் விருத்தி மற்றும் 
�ொலிைல் கைல்வி்ை இ்ணத்தல்

8. �ொடேேொ்லயில் சிறுெர் �ொதுகைொப்புக் குழுக்கை்ள நிறுவுதல் மற்றும் 
�லப்�டுத்துதல்

9. ’ஜன �வுற’ சிறுெர் �ொதுகைொப்பு திடடேங்கைள

10. வ�ருந்தொடடேத் து்ற ேொர் சிறுெர்கை்ளயும் ேமூகை உறவுகை்ளயும் 
�ொதுகைொத்தல்

11. கை்ர்ைொரப் பிர்தேத்தில் உளவிைல் மற்றும் ேமூகை ரீதிைொன 
த்லயீடுகை்ள ்மற்வகைொளளல்
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12. இளெைது கைர்ப்�த்்தக் கு்றப்�்த ்நொக்கைமொகைக் வகைொணடு மொெடடே 
அளவில் திடடேங்கை்ள வேைல்�டுத்துதல்

13. ஆசிரிைர்கைளுக்குப் �யிற்சிைளித்தல்

14. �ொடேேொ்ல அதி�ர்கைளி்டே்ை விழிப்புணர்்ெ ஏற்�டுத்துதல்

15. வ�ொலிஸ் உத்தி்ைொகைத்தர்கை்ளப் �யிற்றுவித்தல்

16. சுகைொதொரத் து்ற ஊழிைர்கைள மற்றும் நிபுணர்கைளுக்குப் 
�யிற்சிைளித்தல்

17. மருத்துெப் �டடேப் பின்�டிப்பு நிறுெனத்தில் மருத்துெர்கை்ளப் 
�யிற்றுவித்தல்

18. சிறுெர் கைொப்�கை நிர்ெொகை அ்மப்பின் ஊழிைர்கை்ளப்  �யிற்றுவித்தல்

19. சிறுெர்கைளுக்கு எதிரொன இ்ணைக் குற்றங்கை்ள ஒழிப்�தற்கைொகை IEC 
வெளியீடுகை்ளத் தைொரித்தல்

20. உலகை குழந்த வதொழிலொளர் எதிர்ப்பு தினத்்தக் வகைொணடேொடுதல்

21. வ�ண குழந்தகைளுக்கைொன ேர்ெ்தே தினத்்தக் வகைொணடேொடுதல்

22. சிறப்பு விேொர்ண ெழக்குகைள மற்றும் நீதித்து்ற விெகைொரங்கை்ளக் 
கைணகைொணித்தல்

23. �ொதிக்கைப்�டடே சிறுெர்கைளுக்கு உதவுெதற்கைொகை கைொவணொளிப்�திவு 
(வீடி்ைொ) ஆதொரங்கை்ளப் �ைன்�டுத்துதல்

24. கைொவணொளிப்�திவு ஆதொரங்கைள மற்றும் ஏ்னை நடேெடிக்்கைகை்ளப் 
்�ணுதல்

25. இ்ணை கைணகைொணிப்பின் கீழ் விேொர்ணகை்ள ்மற்வகைொளளல்

இநதத் திடடேங்கைளுக்கைொகை 2018/19ல் ரூ. 32.91 மில்லிைன் 
வேலவிடேப்�டடுளளதொகைவும் �திலில் குறிப்பிடேப்�டடிருநதது.

2019 மற்றும் 2020ம் ஆணடுகைளுக்கைொன முன்்னற்ற அறிக்்கைகைளில் 
சுடடி 12 வதொடேர்பில் ந்டேமு்றப்�டுத்தப்�டடே திடடேங்கைள வதொடேர்பிலொன 
தகைெல்கைள மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி இரொஜொங்கை அ்மச்சின் 
ெ்லதளத்தில் ெழங்கைப்�டடுளளன.

”�ொலின அடிப்�்டேயிலொன ென்மு்ற்ைத் தடுப்�தற்கைொன ்தசிை 
வேைல் திடடேத்்தக் கைணகைொணித்தல்” திடடேத்திற்கு 2020ல் ரூ.0.08 மில்லிைன் 
ஒதுக்கீடு வேய்ைப்�டடுப்�டடேதொகை 2020 முன்்னற்ற அறிக்்கையின் 
தகைெல்கைள குறிப்பிடுகின்றன.

ஆகை்ெ தகைெல் 
வெளிப்�டுத்-
தப்�டேவில்்ல 
என இநதச் சுடடி 
ெ்கைப்�டுத்தப்�டுகிறது.
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பின்னிறைப்பு 3: 
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பின்னிறைப்பு 4: 
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பின்னிறைப்பு 5: 
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பின்னிறைப்பு 6:



இறுதி குறிப்புகள்
1. ேர்ெ்தே வதொழிலொளர் அ்மப்பின் ெ்லதளம், “�ொல்நி்ல வ�ொறுப்பு ெரவு வேலவுத்திடடே முைற்சிகைள 
வதொடேர்�ொன கைண்ணொடடேம்” https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/
publication/wcms_111403.pdf (வ�றப்�டடே திகைதி: 25 February 2022)

2. ஐக்கிை நொடுகைள வ�ணகைள ெ்லதளம், “�ொல்நி்ல வ�ொறுப்பு ெரவு வேலவுத்திடடேத்்த 
எளிது�டுத்து�ெர்கைளுக்கைொன ெழிகைொடடி” (2016) https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20africa/
attachments/publications/2016/03/guide%20bsg%20-%20anglais%20-%20final.pdf (வ�றப்�டடே திகைதி: 25 
February 2022)

3. ேர்ெ்தே வதொழிலொளர் அ்மப்பின் ெ்லதளம், “�ொல்நி்ல வ�ொறுப்பு ெரவு வேலவுத்திடடே முைற்சிகைள 
வதொடேர்�ொன கைண்ணொடடேம்” https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/
publication/wcms_111403.pdf. (வ�றப்�டடே திகைதி: 25 February 2022)

4. ஸ்்டேொடஸ்கி, ”�ொலின ேமத்துெத்்த ்மம்�டுத்த நிதிக் வகைொள்கைகைள மற்றும் வ�ொது நிதி முகைொ்மத்துெத்்தப் 
�ைன்�டுத்துதல் ேர்ெ்தே ரீதியிலொன கைண்ணொடடேம்” (2020). https://www.internationallawyersproject.org/
post/using-fiscal-policy-and-public-financial-management-to-promote-gender-equality (வ�றப்�டடே திகைதி 25 
February 2022)

5. தற்்�ொது, மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி, முன்�ளளி மற்றும் ஆரம்�க் கைல்வி, கைல்விச் ்ே்ெகைள 
மற்றும் �ொடேேொ்லகைள உடகைடடே்மப்பு ெேதிகைள இரொஜொங்கை அ்மச்சு

6. ஐக்கிை நொடுகைளின் ெ்லதளம், நி்லைொன அபிவிருத்தி இலக்குகைள, இலக்கு 5: �ொலின ேமத்துெத்்த 
அ்டேெதுடேன் அ்னத்துப் வ�ணகைளுக்கும் சிறுமிகைளுக்கும் அதிகைொரமளித்தல். https://sdgs.un.org/goals/
goal5 (வ�றப்�டடே திகைதி 1 March 2022)

7. ஆணடு 1ல் மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி இரொஜொங்கை அ்மச்சிடேம் ்கைொரப்�டடே தகைெல் அறியும் 
உரி்மக் ்கைொரிக்்கைக்கு அ்மை 2018/19 ஆணடுக்கைொன வமொத்த வேலவினம்

8. மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி இரொஜொங்கை அ்மச்சின் ெ்லதளத்தில் கி்டேக்கும் முன்்னற்ற 
அறிக்்கைகைளுக்கு அ்மை வமொத்த வேலவினம் என்�து 2019 மற்றும் 2020ம் ஆணடுகைளுக்கைொன நிதி 
ஒதுக்கீடுகைளின் வமொத்தத் வதொ்கை ஆகும். ஆணடு இரணடில் வ�றப்�டடே தகைெல் ்கைொரிக்்கைக்கைொன �திலில் 
இதற்கைொன வி�ரங்கைள ெழங்கைப்�டேவில்்ல. http://www.childwomenmin.gov.lk/action-plans/ministry-action-plans/
progress-2017 (வ�றப்�டடே திகைதி 02 April 2022).

9. ெரம்புகை்ளப் �ற்றிை வி�ரங்கைளுக்கு மதிப்பீடடு மு்றகை்ளப் �ொர்க்கைவும்

10. இது வதொடேர்�ொன கூடுதல் வி�ரங்கைளுக்கு பின்னி்ணப்பு 1 ஐப் �ொர்க்கைவும்

11. மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி, முன்�ளளி மற்றும் ஆரம்�க் கைல்வி, கைல்விச் ்ே்ெகைள மற்றும் 
�ொடேேொ்லகைள உடகைடடே்மப்பு ெேதிகைள இரொஜொங்கை அ்மச்சு

12. திறன் விருத்தி, வதொழிற் கைல்வி, ஆரொய்ச்சி மற்றும் புத்தொக்கை அ்மச்சிடேமிருநது கி்டேக்கைப்வ�ற்ற தகைெல் 
அறியும் ்கைொரிக்்கைக்கைொன �திலுக்கு பின்னி்ணப்பு 4 ஐப் �ொர்க்கைவும்

13. நிதிை்மச்சிடேம் இருநது கி்டேக்கைப்வ�ற்ற தகைெல் அறியும் ்கைொரிக்்கைக்கைொன �திலுக்கு பின்னி்ணப்பு 
5 ஐப் �ொர்க்கைவும்

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_111403.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_111403.pdf
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20africa/attachments/publications/2016/03/guide%20bsg%20-%20anglais%20-%20final.pdf
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20africa/attachments/publications/2016/03/guide%20bsg%20-%20anglais%20-%20final.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_111403.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_111403.pdf
https://www.internationallawyersproject.org/post/using-fiscal-policy-and-public-financial-management-to-promote-gender-equality
https://www.internationallawyersproject.org/post/using-fiscal-policy-and-public-financial-management-to-promote-gender-equality
https://sdgs.un.org/goals/goal5
https://sdgs.un.org/goals/goal5
http://www.childwomenmin.gov.lk/action-plans/ministry-action-plans/progress-2017
http://www.childwomenmin.gov.lk/action-plans/ministry-action-plans/progress-2017


14. இச் ேடடேத்தின்  5ஆம் பிரிவின் ஏற்�ொடுகைளுக்கை்மெொகை, பிர்ே ஒவவெொருெரும், ஒரு �கிரங்கை 
அதிகைொரே்�யின் உ்டே்மயில், கைடடுக்கைொப்பில் அல்லது கைடடுப்�ொடடில் இருக்கின்ற தகைெ்லப் வ�ற 
அணுகுதலுக்கைொன உரி்மவைொன்்றக் வகைொணடிருத்தல் ்ெணடும்” என 2016ம் ஆணடின் 12ம் இலக்கை தகைெல் 
அறியும் உரி்மச் ேடடேம் குறிப்பிடுகிறது.

15. வெரிட்டே ரி்ேர்ச், இலங்்கையில் அ்மச்ேர்ெ்ை அ்மப்�தற்கைொன ஒரு �குத்தறிவு மு்ற: வெள்ள 
அறிக்்கை (ஓகைஸ்ட 2020). https://www.veriteresearch.org/publication/cabinet-white-paper-sri-lanka/

16. மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி இரொஜொங்கை அ்மச்சின் ெ்லதளம், ”எதிர்கைொல ெரவுவேலவுத்திடடேத்தின் 
திடடேமிடேலுக்கைொன �ொலின அடிப்�்டேயிலொன ெரவுவேலவுத்திடடேம்” http://www.childwomenmin.gov.lk/storage/app/
media/cir%20sgbv%20-compressed.pdf (வ�றப்�டடே திகைதி 7 April 2022) 

17. PublicFinance.lk ெ்லதளம், ”ெரவு வேலவுத்திடடே ெொக்குறுதிகைள: �ொரொளுமன்றத்திற்கு அப்�ொல், 2018 
ஆணடிறுதி மதிப்பீடுகைள” https://dashboards.publicfinance.lk/budget-promises/wp-content/uploads/2021/10/Budget-
Promises-2018-End-Year-English-1.pdf (வ�றப்�டடே திகைதி 7 April 2022)

18. அரேொங்கைத்தின் முைற்சிகைளும் ெரவு வேலவுத்திடடே நடேெடிக்்கைகைளும் 2020ம் ஆணடில் ்கைொவிட – 
19 வ�ருநவதொற்றினொல் த்டேப்�டடிருக்கைக்கூடும்,. இதன் மூலம் பிரதொன வேைலொற்று்கை சுடடிகைளின் 
முன்்னற்றமும் �ொதிக்கைப்�டடிருக்கைக்கூடும் என்�்தக் கைெனத்தில் வகைொளெது முக்கிைம்.

19. வதொழில் அ்மச்சிடேம் இருநது கி்டேக்கைப்வ�ற்ற தகைெல் அறியும் ்கைொரிக்்கைக்கைொன �திலுக்கு 
பின்னி்ணப்பு 6 ஐப் �ொர்க்கைவும்

20. மகைளிர் மற்றும் சிறுெர் அபிவிருத்தி, முன்�ளளி மற்றும் ஆரம்�க் கைல்வி, கைல்விச் ்ே்ெகைள மற்றும் 
�ொடேேொ்லகைள உடகைடடே்மப்பு ெேதிகைள இரொஜொங்கை அ்மச்சு

21. அரேொங்கைத்தின் முைற்சிகைளும் ெரவு வேலவுத்திடடே நடேெடிக்்கைகைளும் 2020ம் ஆணடில் ்கைொவிட – 
19 வ�ருநவதொற்றினொல் த்டேப்�டடிருக்கைக்கூடும்,. இதன் மூலம் பிரதொன வேைலொற்று்கை சுடடிகைளின் 
முன்்னற்றமும் �ொதிக்கைப்�டடிருக்கைக்கூடும் என்�்தக் கைெனத்தில் வகைொளெது முக்கிைம்.

https://www.veriteresearch.org/publication/cabinet-white-paper-sri-lanka/
http://www.childwomenmin.gov.lk/storage/app/media/cir%20sgbv%20-compressed.pdf
http://www.childwomenmin.gov.lk/storage/app/media/cir%20sgbv%20-compressed.pdf
https://dashboards.publicfinance.lk/budget-promises/wp-content/uploads/2021/10/Budget-Promises-2018-End-Year-English-1.pdf
https://dashboards.publicfinance.lk/budget-promises/wp-content/uploads/2021/10/Budget-Promises-2018-End-Year-English-1.pdf


Strategic Analysis for Asia
RESEARCH
VERITE 

A  | No. 5A, Police Park Place, Colombo 5
T  | +94 11-2055544
E  | reception@veriteresearch.org
W | www.veriteresearch.org

ISBN: 978-624-5514-24-33


	அறிமுகம்
	மதிப்பீட்டிற்கான முறை
	தரவு சேகரிப்பு 
	முன்னேற்றத்தின் சுருக்கம்
	நடைமுறைப்படுத்துவதற்குத் தெளிவான கட்டமைப்பு இல்லாமை 
	அமைச்சுக்கள் மத்தியில் குறைந்துவரும் பொறுப்புக்கூறல் 
	மேற்பார்வை செய்யும் அமைச்சுக்களிடமிருந்து புதிய தகவல்கள் கிடைக்காமை
	குறைவான தகவல் வெளிப்பாடு
	தகவல் அறியும் கோரிக்கைகளுக்கான பதில்கள் கிடைப்பதில் தாமதமும் நிராகரிப்புகளும் 
	அமைச்சரவை மாற்றங்களினால் திறனின்மை 

	இலங்கையில் பால்நிலை பொறுப்பு வரவு செலவுத்திட்டம்: எதிர்கால நடவடிக்கைகள்
	முடிவு
	பின்னிணைப்புகள் 
	பின்னிணைப்பு 1 : தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் தாக்கல் செய்யப்பட்ட தகவல் கோரிக்கைகளின் விபரங்கள்
	சுட்டி 1: தொழிற்படையில் பெண்களின் பங்குபற்றுதல் சதவீதத்தை அதிகரித்தல்
	சுட்டி 2: நிதியுதவித் திட்டங்கள் மூலம் வீடுகளைக் கட்டுகின்ற பெண் தலைமைத்துவக் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்தல்
	சுட்டி 3: பால் அடிப்படையில் தரவுகளைப் பிரித்துப் பேணுகின்ற அரசாங்க நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை
	சுட்டி 4: தேசிய தொழிற்பயிற்சி (NVQ) சான்றிதழ்களைப் பெற்ற பெண்களின் சதவீதத்தை அதிகரிப்பதுடன்  தொழில்நுட்ப தொழில்பயிற்சி துறையில் தொழில்புரிகின்ற பெண்களின் எண்ணிக்கையையும் அதிகரித்தல்
	சுட்டி 5: எஸ்எம்ஈ கடன்கள்/மானியங்களைப் பயன்படுத்தி நிலையான தொழில்முயற்சிகளில் ஈடுபடுகின்ற பெண் தொழில் முயற்சியாளர்களின் எண்ணிக்கை
	சுட்டி 6: வெளிநாட்டிலிருந்து திரும்புகிற பெண் தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஆற்றலுடைய வெளிநாட்டு தொழில் புரிகின்ற பெண்களின் தொழில் வாய்ப்பினை இலக்காகக் கொண்ட தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை
	சுட்டி 7: தீர்மானம் எடுக்கும் தகைமையிலுள்ள பெண்களின் எண்ணிக்கையை கொள்கை தலையீடுகள் மூலம் அதிகரித்தல்
	சுட்டி 8: பால்நிலை நட்பு தொழில் சூழல் மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்பு வசதிகளை முன்னேற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்துள்ள நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை
	சுட்டி 9: அனர்த்தங்களின் போது மீட்புப்பணி, நிவாரணம், புனர்வாழ்வு மற்றும் மீள்கட்டமைப்பின் போது பால்நிலை தொடர்பான கவனத்தினை உறுதிப்படுத்துவதற்கு வினைத்திறன் மிக்கதாக செயற்படுத்தப்பட்ட கொள்கைகள் மற்றும்  வழிகாட்டுதல்களின் எண்ணிக்கை
	சுட்டி 10: மகளிர் மற்றும் சிறுவர் தொடர்பான விவகாரங்களை நேர்த்தியாகவும் வினைத்திறன் மிக்கதாகவும் கையாளுகின்ற ஆற்றலுடைய பொலிஸ் நிலையங்களிலுள்ள மகளிர் மற்றும் சிறுவர் பணியக அலகுகளின் எண்ணிக்கை
	சுட்டி 11: திருத்தப்பட்ட, சட்டமாக்கப்பட்ட மற்றும்/அல்லது செயற்படுத்தப்பட்ட பால் பாகுபாடு காணப்படுகின்ற சட்டங்கள், கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகளின் எண்ணிக்கை    
	சுட்டி 12: பாலியல் மற்றும் பால் அடிப்படை வன்முறைகளை இல்லாதொழிக்கின்ற பல்துறை தேசிய செயற்பாட்டுத் திட்டத்தினை நிறைவு செய்வதற்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட தொகை
	பின்னிணைப்பு 3: 
	பின்னிணைப்பு 4: 
	பின்னிணைப்பு 5: 


