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அறிமுகம் 
சர்வத ச ஆரொய்ச்சி மற்றும் பரிமொற்றச் சரப (IREX)/ஜனநொயக இலங்ரகக்கொக 
ஊடகங்கரை வலுப்படுத் ல் நிகழ்ச்சித் ிட்டத் ின் (MEND) பரப்புரர கருவித்த ொகுப்பிற்கு 
வரதவற்கின்தறொம்! 

புதிய விடயங்களை கண்டுபிடிக்கும் பயணத்ளத நீங்கள் ஆரம்பிக்கவுள்ைரீ்கள். இந்த 
கருவித்ததொகுப்பில் நீங்கள் இலங்ளக மற்றும் உலகைொவிய ரீதியில் கொணப்படும் 
விடயங்கைின் விைக்கங்கள், குறிப்புகள் மற்றும் உதொரணங்கள் என உங்கள் த ொந்த 
பரப்புளர பிரச் ொரங்களை மமம்படுத்த மற்றும் உயர்த்தமவண்டிய அளனத்ளதயும் 
தபற்றுக்தகொள்வரீ்கள்.  

 ிறந்த நளடமுளறகளை விைக்குவதற்கொக இதன் உள்ைடக்கம் பல்மவறு மூலங்கைில் 
இருந்து தபற்றுக்தகொள்ைப்பட்டது. ஆனொல், இலங்ளகச் சூழலுக்கு தபொருத்தமொன 
வளகயில் வடிவளமக்கப்பட்டுள்ைது. இந்த  ொதனத்தின் ஊடொக நீங்கள் தபறுமதியொன 
விடயங்களை தபற்றுக்தகொள்வரீ்கள் என நம்புகின்மறொம். நீங்கள் பணியொற்றும்மபொது 
கற்றுக்தகொண்ட விடயங்களை வழங்குவதன் மூலம் இந்த ளகமயட்டில் அவற்ளற 
ம ரத்துக்தகொள்ை முடியுதமன நொம் நம்புகின்மறொம் மற்றும் எதிர்பொர்க்கின்மறொம்.

இந்த கருவித்ததொகுப்ளப ஒன்றிளணக்கும்மபொது நொம் PACT மற்றும் Freedom House 
ஆகியவற்றின் தவைியடீுகளை பயன்படுத்தியளமக்கொக அவர்களுக்கு நன்றி ததரிவிக்க 
விரும்புகின்மறொம். நீங்கள் மூலப்பிரதிகளை படிக்க விரும்பினொல் பின்வருவனவற்றில் 
அவற்ளறப் பொர்ளவயிடலொம்: “Politically Smart Advocacy: நிளலயொன அபிவிருத்திக்கொக 
பயனுள்ை  ிவில்  மூக பரப்புளரக்கொன வழிகொட்டி” (PACT, 2018) மற்றும் "Advocacy in restricted 
spaces:  ிவில்  மூக அளமப்புகளுக்கொன கருவித் ததொகுப்பு” (Freedom House, 2020). 

இந்  கருவித்த ொகுப்ரப ஏன் பயன்படுத்  தவண்டும்? 

பரப்புளர த யற்பொட்ளட உருவொக்குவதற்கொன ஒரு 
அறிமுகக் கட்டளமப்ளப இந்த கருவித்ததொகுப்பு 
உங்களுக்கு வழங்கும். இந்த வழிகொட்டிளய பயன்படுத்த 
உங்களுக்கு முன்கூட்டிய அறிவு மதளவயில்ளல. 
மமலதிக வொ ிப்புக்கொன பரப்புளர கள் உள்ைடங்கைொக 
உங்களுக்குத் மதளவயொன  கல விடயங்களையும் 
இங்கு தபற்றுக்தகொள்வரீ்கள்.

இந்  கருவித்த ொகுப்பிலிருந்து எ ிர்பொர்க்கப்படுவது 
என்ன? 

இந்த கருவித்ததொகுப்பு மூன்று பிரிவுகைொக 
பிரிக்கப்பட்டுள்ைது:

1) பரப்புரர  ிட்டதமொன்ரற உருவொக்கு ல் 2) தகொள்ரகரய வகுத் ல் 3) தவற்றிகரமொன
வை முகொரமத்துவம்  4)  ிறன்மிக்க பிரச்சொரம்

தர்க்கரீதியொன கற்றளல பின்பற்றுமொறு உங்களுக்கு நொம் பரப்புளர த ய்கின்மறொம். 
ஆனொல், அது கண்டிப்பொக அவ ியமில்ளல. உங்களுக்கு அவ ரமொயின், 
மதளவயொனளத தவிர்த்துவிட்டு பின்னர் திரும்பி வொருங்கள். உங்கள் அறிளவ 
விரிவுபடுத்த எப்மபொதும் இது  ிறந்த வழியொகும்!
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பிரிவு ஒன்று 
பரப்புரர  ிட்டமிடல் 

த ொகு ி 1 

1. பரப்புரர என்றொல் என்ன?

பரப்புரர என்பர  வரரயறுக்க பல நபர்கள் மற்றும் அரமப்புகள் முயன்றன:

“மக்கள் மற்றும் அளமப்புகைின் கருத்துக்கள் மற்றும் தீர்மொனங்கைில் தொக்கம் த லுத்தும் 
மூமலொபொயங்கள் மற்றும் முளறகள் மூலம் தவைிப்படுத்தப்படும் மயொ ளன அல்லது 
கொரணத்திற்கு திறன்மிக்க வளகயில் உதவுவமத பரப்புளர எனப்படுகின்றது. 1 “

“ மூக மற்றும் தபொருைொதொர அபிவிருத்திச் சூழலில், மக்கைின் வொழ்க்ளகளய பொதிக்கும் 
தகொள்ளககள்,  ட்டங்கள், விதிமுளறகள், வைங்கள் விநிமயொகம் அல்லது ஏளனய 
தீர்மொனங்களை உருவொக்குதல் அல்லது மொற்றுதல் மற்றும் அத்தளகய தீர்மொனங்கள் 
த யற்படுத்தப்படுவளத உறுதி த ய்வமத பரப்புளரயின் மநொக்கமொகும். 2 ”

பரப்புளரக்கொன ததைிவொன வளரயளறளய உருவொக்குவது இலகுவொனதல்ல. இதனுடன் 
தநருங்கியுள்ை “திறன்பட த யலொற்றும் முளறயுடன்” (activism) வித்தியொ ப்படுத்தி பொர்ப்பது, 
பரப்புளரளய விைங்கிக்தகொள்வதற்கொன ஒரு வழியொக அளமயும்.

பரப்புரர

• மயொ ளன அல்லது தகொள்ளகக்கு ஆதரவொக அல்லது கொரணத்திற்கொக த யற்படுவதொகும்.
தபொதுவொக, தீர்மொனம் மமற்தகொள்மவொருடன் மநொடியொகவும் ஆக்கபூர்வமொகவும்
ததொடர்புதகொள்வமத இதன் இறுதி இலக்கொகும்.

• பரப்புளர தபரும்பொலும் ஒரு கட்டளமப்பிற்குள் த யற்படுவதொக கொணப்படுகின்றது
• பரப்புளர என்பது உறவுகள், திறன்மிக்க தகொள்ளககள் மற்றும் மரியொளத மபொன்ற
அம் ங்களைச் சுற்றி த யற்படுகின்றது

• பரப்புளரளய முன்முயற் ி என்று குறிப்பிடலொம். அதொவது, ஒரு விடயத்ளத அளடய
முன்கூட்டிமய த ய்யும் விடயமொகும். இது பிரச் ிளனகள் ஏற்படுவதற்கு முன்னர்
அவற்ளற நீக்குவதில் கவனம் த லுத்துவதொக அல்லது எதிர்விளன அணுகுமுளற
நிகழ்வுகள் நடந்தபின் அவற்றிற்கு பதிலைிப்பளத அடிப்பளடயொகக் தகொண்டதொக
அளமயலொம்.

• திறன்மிக்க பரப்புளரயொனது தபொதுவொக, அளனவரும்  ிறந்த தீர்ளவ தபற்றுக்தகொள்ை
ஒத்துளழப்புடன் இளணந்து பணியொற்றுதல் (non-adversarial) அல்லது “மனதில் நின்று
நிளலக்கக்கூடிய“ (soft touch approach) அணுகுமுளறளயக் தகொண்டுள்ைது. உதொரணமொக
நிதிதயொதுக்கீடு, வரிவிதிப்பு மொற்றங்கள், தகொள்ளக அபிவிருத்தி என்பவற்ளறக் குறிப்பிட
முடியும்

1 Steve Buckley, Advocacy strategies and approaches: Overview (Association of Progressive Communications) 

2 Sofia Sprechman and Emily Pelton Advocacy Tools and Guidelines: Promoting Policy Change (Atlanta: CARE, 2001) 
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தசயற்பொடு 

• அர ியல் அல்லது  மூக இலக்ளக அளடய மநரடி நடவடிக்ளக எடுக்கும் தகொள்ளக
• ிறந்த உறவுமுளற அற்ற நிளலளம மற்றும் தவற்றியைிக்கொத பரப்புளர ஆகியவற்றின்
தபறுமபறொகமவ தபரும்பொலும் இது அளமகின்றது. அத்மதொடு, தபரும்பொலும் இது ஒரு
பிரச் ிளனளய அடிப்பளடயொகக் தகொண்டது.

• இது  ில  ந்தர்ப்பங்கைில் மகள்விக்குறிய தந்திமரொபொயங்கள் அல்லது  ட்டத்திற்கு
புறம்பொன தந்திமரொபொயங்களைப் பயன்படுத்துகின்றது. ( ொத்துவகீச்  ட்ட மறுப்பு,
வன்முளறயற்ற மநரடி நடவடிக்ளக)

• இது ஒரு பிரச் ிளனயின் எதிர்விளனயொக அளமயும்
• தீர்மொனம் எடுப்பவர்களுடன் மநரடி ததொடர்பற்ற நிளல மற்றும் உறவற்ற நிளல
கொணப்படுவதொல், இது ஊடகங்களைமய தபரிதும் நம்பியுள்ைது.

• அர ியல் ரீதியில் அழுத்தம் தகொடுப்பதற்கொக ஒரு பிரச் ிளனயின் மபொது விழிப்புணர்ளவ
ஏற்படுத்துவமத இதன் இலக்கொகும்.

• த யற்பொடு (Activism) எவ்வொறு உணரப்படுகிறது மற்றும் ஊடகங்கைில் ஆர்வலர்கள் எவ்வொறு
ித்தரிக்கப்படுகிறொர்கள் என்பதன் அடிப்பளடயில் ‘த யற்பொடு’ என்பது எதிர்மளறயொன கருத்தொக

அளமயலொம்.

த ொகு ி 2

2. பரப்புரர  ிட்டதமொன்ரற உருவொக்கு ல்

2.1 அறிமுகத் ிற்கொக ஒருசில வொர்த்ர கள்

த ொந்த விருப்புகளுக்கு அப்பொற்பட்டதொக பரப்புளர திட்டமிடல் அளமய மவண்டும். இது 
உங்கள் அளமப்ளப தவற்றிகரமொன, அைவிடக்கூடிய முடிவுகளை மநொக்கி இட்டுச் த ல்லும் 
திட்டத்ளதக் தகொண்ட மற்றும் மூமலொபொய த யன்முளறயொகும். இந்த பிரிவொனது, 
உங்களுக்கு பரப்புளர திட்டமிடல்  க்கரம் மற்றும் தவற்றிகரமொன திட்டத்ளத 
உருவொக்குவதற்கொன படிப்படியொன த யன்முளறளய அறிமுகப்படுத்தும். 
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2.2 பரப்புரர  ிட்டமிடல் சக்கரம் 
ஒரு தவற்றிகரமொன த யற்திட்டத்ளத உருவொக்க ஒரு ஊடக பரப்புளர அளமப்பு
முன்தனடுக்கக்கூடிய படிநிளலகளை அளடயொைம் கொண்பதற்கு பரப்புளர திட்டமிடல் 
 க்கரம் ஒரு பயனுள்ை கருவியொகும். 
பரப்புரர  ிட்டமிடல் சக்கரம் ஏன் அவசியம்?
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பரிந்துரை நடவடிக்ரையானது சுழற்சி இயல்ரபக் கைாண்டதாகும். உங்ைளது திட்டத்ரத 
கசயற்படுத்த ஆைம்பித்தவுடன், திட்டத்ரத சீர்கசய்யவும் முன்னனாக்ைிச் கசல்லவும் 
ைருத்துக்னைாைல் மற்றும் பகுப்பாய்வுைரள பயன்படுத்துவரீ்ைள். 

பிர சிைனைய

அைடயாள

கா த

பிர சிைனைய

ப பா

ெச த /

சா தியமான

ப தார க

ம உக த

ழைல

அ த

றி ேகா க

ம

இல கைள

அைம க

ெகா ைக நிைலக

ப றி

ெதளி ப த

ம ேக ட
த திேராபாய க

ைள

ெதாி ெச த

விடய கைள

உ வா த

பாி ைர

ேலாபாய

ஒ ைற

உ வா த

றி ேகா க

ெசய ப த

விடய கைள
பி ெதாட த ,

க ேகார ,

சீ ெச த
றி ேகா க

                7



த ொகு ி 3

பிரச்சிரனரய அரடயொைம் கொணு ல்
நீங்கள் பரப்புளர த யற்பொட்டில் ஈடுபடுவதொயின், நீங்கள் எதளன 
அளடய விரும்புகின்றரீ்கள் என்பளத முதலில் தீர்மொனிப்பது 
அவ ியம். தபொதுவொக உங்களுக்கும், உங்கள் உறுப்பினர்களுக்கும் 
மற்றும் / அல்லது பிரிவுக்கும் முக்கியமொனதொக கொணப்படும் ஒரு 
பிரச் ிளனளயக் கண்டறிவது இதன் அர்த்தமொகும். 

இலங்ளக ஊடகப்பரப்பில் கொணப்படும் அவ்வொறொன பிரச் ிளனகள்  ில வருமொறு: 
• தகவல் அறியும் உரிளம,

• ஊடகவியலொைர்கைின் மவளல நிளலளமகள்,

• உரிமம் மற்றும் பண்பளல வரிள களை வழங்குதல் உள்ைிட்ட ஊடகங்களை
ஒழுங்குபடுத்தும்  ட்டச் சூழல்,

• ஊடகவியலொைர்களுக்கு விதிக்கப்படும்  ிவில் மற்றும் குற்றவியல் தண்டளனகள்,

• ஆ ிரியர் பீட சுதந்திரம்,

• ஊடக மூலங்கைின் பொதுகொப்பு

உங்கைது த ொந்த  மூகத்தில் கொணப்படும் முக்கியமொன ஒரு பிரச் ிளனளய 
ததரிவுத ய்வது முக்கியமொனது. ஆய்வு அல்லது தந்திமரொபொயங்களுக்கொன உதவிக்கு 
நீங்கள் தவைிப்புற மூலங்களை அணுகலொம். ஆனொல், உங்கள் பரப்புளர திட்டத்தின் 
முக்கிய அம் ம், அதொவது நீங்கள் இனங்கண்டுள்ை பிரச் ிளன, உள்ளுர்  மூகத்தில் 
கொணப்படுவதொக அளமய மவண்டும்.  

 ம்பந்தப்பட்ட பிரச் ிளனகளை அறிந்துதகொள்ைவும் அளடயொைம் கொணவும் கீழுள்ை 
வினொக்களை மகட்கலொம்.3 

• இச்த யற்பொட்டில் தவற்றியளடந்தொல், நொம் பரிந்துளரக்கும் மொற்றம் நமது  மூகத்தின்
வொழ்க்ளகளய கணி மொன அைவு மமம்படுத்துமொ? தவற்றியின் எதிர்பொரொத முடிவுகள்
இருக்க முடியுமொ?

• பிரச் ிளன மற்றும் அதன்  ொத்தியமொன தீர்வுகளை நிரூபிக்கும்  ொன்றுகள் அல்லது ஆய்வு
உண்டொ?

• உள்ைக அதிருப்திக்கொன உண்ளமயொன அடிப்பளடக் கொரணமொக அளமவது நொம் கண்டறிந்த
பிரச் ிளனயொ? தபொதுமக்கள் .இப்பிரச் ிளனளய எவ்வொறு மநொக்குகின்றனர்?

• மொற்றத்ளதக் மகொருவதற்குப் பிரச் ிளனயின் ஒருமித்த கருத்து மபொதுமொனதொ?

• உங்கள் நிறுவனத்தின் பணியுடன் இந்த பிரச் ிளன ததொடர்புளடயதொ? (அத்மதொடு,
நிறுவனத்திற்கு நிதி வழங்குமவொருடன்)

• ஒருமவளை மதொல்வியுற்றொல், மொற்றத்திற்கொக பரப்புளர த ய்வது  மூகத்தின் வொழ்க்ளகத்
தரத்ளத கணி மொனைவு குளறக்குமொ? மதொல்வியின்  ொத்தியமொன எதிர்பொரொத விளைவுகள்
என்ன?

3 Sofia Sprechman and Emily Pelton, Advocacy Tools and Guidelines: Promoting Policy Change (Atlanta: CARE, 2001) 
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நிகழ்வு ஆய்வு 1

தகொங்தகொ ஜனநொயக குடியரசிலுள்ை சட்டக் கட்டுப்பொடுகரை சவொலுக்கு 
உட்படுத் ல் 

தகொங்மகொ ஜனநொயகக் குடியர ில், கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு முதல்  ிவில்  மூக 
அளமப்புகைின் நிளலளம மமொ மளடந்து வருகின்றது.  ிவில்  மூக அளமப்புகள் மற்றும் 
த யற்பொட்டொைர்கள் மீது தபொலிஸொரும் பொதுகொப்புப் பிரிவினரும் தொக்குதல் நடத்துவது, 
மிரட்டல் விடுப்பது, தன்னிச்ள யொன ளகது மற்றும் திட்டமிட்ட படுதகொளல மபொன்ற 
விடயங்கைொல் பொதிப்ளப எதிர்தகொண்டுள்ைனர். விமர் னங்களை அதிகைவில் ஒடுக்கிய  
அர ொங்கம்,  ிவில்  மூகத்தின் மீது மமலும் கட்டுப்பொடுகளை விதிக்கும்  ட்டத்ளத 
2017ஆம் ஆண்டு முன்தமொழிந்தது.

குறிக்தகொள் : அச்சுறுத்தல், வன்முளற அல்லது அர ொங்கத்தின் தளலயடீுகைின்றி  ிவில் 
 மூகம் த யற்படுவதற்கொன சூழளல உருவொக்குதல்.

மூதலொபொயம்:  ிவில்  மூகத்ளத கட்டுப்படுத்தும்  ட்டத்ளத மதொற்கடித்து,  ிவில்  மூக 
அளமப்புகளுக்கு  மூகத்தின் ஆதரளவ கட்டிதயழுப்பும் வளகயிலொன ஒரு முயற் ிளய 
உள்ளுர்  ிவில்  மூக அளமப்பு ஆரம்பித்தது.

 ந் ிதரொபொயங்கள்: மத ிய ரீதியிலொன அர ியலில் த ல்வொக்கு த லுத்துவதில் உள்ை
 ிரமம் கொரணமொக,  ட்ட வளரளப இளடநிறுத்துவதற்கு அவர்கைின் ஆதரளவப் தபற உள்ளூர்
மட்டத்தில் உள்ை நொடொளுமன்ற உறுப்பினர்களை குறிளவக்க  ிவில்  மூக அளமப்பு முடிவு
த ய்தது.  ிவில்  மூக அளமப்புகளுக்கு எதிரொன அச்சுறுத்தல்கள் அதிகமொக கொணப்படும்
வடக்கு மற்றும் ததற்கு கியு ஆகிய இரண்டு மிகவும் தகொந்தைிப்பொன மொகொணங்கைில் கவனம்
த லுத்த  ிவில்  மூக அளமப்பு தீர்மொனித்தது. குறித்த  ட்டத்திற்கு எதிரொன அவர்கைின் 
பரப்புளரகளை ஒருங்கிளணக்கும் முகமொக 2017ஆம் ஆண்டு மம மொதம் முதல் 
த ப்தடம்பர் மொதம் வளர, 48  ிவில்  மூக அளமப்புகளுக்கு இரண்டு மொகொண தைங்களை 
உருவொக்குவதற்கு  ிவில்  மூக அளமப்பு உதவியது. அர ொங்கத்தொல் 
இலக்குளவக்கப்பட்ட ஆர்வலர்கைிடமிருந்து தகவல்களைத் திரட்டுவதற்கு ஆறு கவனக் 
குழுக்களை (Focus groups) த யற்படுத்தினர். குறித்த கவனக் குழுக்கைின் முடிவுகள், 
ஊடகப் பிரச் ொரங்கைிலும் உள்ளுர் மற்றும் மொகொண மட்டத்தில் தீர்மொனம் 
எடுப்பவர்களுடனொன  ந்திப்புகைிலும் பயன்படுத்தப்பட்டன.

விரைவு:  ிவில்  மூக அளமப்புகைின் கூட்டங்களுக்கு இளடயூறு விளைவிப்பளத 
விடுத்து, கூட்டங்களை அளமதியொன முளறயில் கண்கொணிக்கத் ததொடங்கிய தபொலிஸொரின் 
நடத்ளதயில் ஒப்பீட்டைவில் குறுகிய கொலத்திற்குள் ஏற்பட்ட மொற்றத்ளதக் கண்டு  ிவில்
 மூக அளமப்பினர் ஆச் ரியமளடந்தனர். ஊடகப் பிரச் ொரத்தின் விளைவொக  ிவில்
 மூகத்தின் மீதொன தபொதுமக்கைின் ஆதரவும் அதிகரித்தது. அத்மதொடு, தபரும்பொலொன 
தபொதுமக்கள் தமது களடகளையும் அலுவலகங்களையும் மூடிவிட்டு,  ிவில்  மூக 
அளமப்பு ஏற்பொடு த ய்த வன்முளறயற்ற அளமதிப் மபரணிக்கு ஒற்றுளமயுடன் 
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ஆதரவைித்தனர். உள்ளூர் மட்டத்தில் கவனம் த லுத்துவதன் மூலமும், நிர்ணயிக்கப்பட்ட 
இலக்குகளை தகொண்டிருப்பதன் மூலமும்,  ிவில்  மூக அளமப்பு உண்ளமயொன 
தபறுமபறுகளை தபற்றுக்தகொள்ை முடிந்தது. அரசு  ொரொ அளமப்புகளை கட்டுப்படுத்தும் 
 ட்ட அச்சுறுத்தல் கொணப்படுகின்றது. ஆனொல், அதன் ஆரம்ப முயற் ிளய  ிவில்  மூக 
அளமப்பு மதொற்கடித்தது.

இலங்ளகயில் இவ்வொறு ஒப்பிடக்கூடிய ஏமதனும் விடயங்களை உங்கைொல் குறிப்பிட 
முடியுமொ? ஊடகங்களை எதிர்மளறயொக பொதிக்கும் வளகயில்  ட்டம் இயற்றப்பட்டுள்ைதொ?

அதுததொடர்பொக உங்கைது அளமப்பு ஏமதனும் விடயங்களை முன்தனடுத்ததொ? அது 
தவற்றியைித்ததொ? ஏமதனும் எதிர்மளறயொன விளைவுகள் ஏற்பட்டனவொ?  

த ொகு ி 4

பிரச்சிரனரய பகுப்பொய்வு தசய் ல் / சொத் ியமொன  ீர்வு

ஒரு பிரச் ிளன ததொடர்பொக த யற்படுவதற்கு தீர்மொனிக்கும்மபொது, தவற்றி தபறுவதற்கொன 
 ொத்தியக்கூறு, பிரச் ிளனயின் வரலொறு மற்றும் சூழல், கொலப்மபொக்கில் விடயங்கள் 
எவ்வொறு உருவொகியுள்ைன என்பளத மதிப்படீு த ய்ய மவண்டும். பின்வரும் மகள்விகளை 
எம்ளம நொமம மகட்டுக்தகொள்ை மவண்டும்: 

• கடந்த கொலத்தில் மமற்தகொள்ைப்பட்ட முயற் ி என்ன?
• என்ன விடயம் தவற்றியைித்தது? ஏன்?
• தவற்றியைிக்கொத விடயம் என்ன? ஏன்
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இந்தப் விடயத்ளதச் சுற்றியுள்ை அர ியல் சூழளலப் புரிந்துதகொள்வதும்
முன்தமொழியப்பட்டுள்ை தீர்வுகளும் பகுப்பொய்வின் மற்தறொரு முக்கிய பகுதியொகும்.

அர ியல் சூழலொனது யொருக்கு அதிக அதிகொரம் உள்ைது என்பதன் அடிப்பளடயில்தொன்
வடிவளமக்கப்பட்டுள்ைது.  வழக்கொடலில், முளறயொன, முளற ொரொ மற்றும் கண்ணுக்கு
புலப்படொத வலு ஆகிய மூன்று வளகயொன அர ியல் அதிகொரங்களைப் பற்றி தபொதுவொக
நொம் விவொதிக்கிமறொம்.

பிரச் ிளனயின் சூழல் மற்றும்  ொத்தியமொன தீர்வுகள் பற்றிய 360 பொளக புரிதளலப்
தபறுவதற்கு இந்த மூன்று  க்தி மூலங்களையும் நொம் புரிந்து தகொள்ை மவண்டும். நீண்ட
கொல ஓட்டத்தில் மதளவயொன தகொள்ளகத் திருத்தங்களைச் த ய்த பிறகும் கூட  ில
மநரங்கைில் பின்விளைவுகளும் இருக்கக் கூடும்.  தபறுமதியொன பிரச் ிளனக்கொக குரல்
எழுப்பும் மபொது, ஊடக  மூகத்திற்கும் பரப்புளர த யற்பொட்டில் ஈடுபடுமவொருக்கும்
எதிர்மளறயொன விளைவுகளையும் ஏற்படுத்தலொம். தபொதுக் தகொள்ளகளய
தவற்றிகரமொக மொற்றி இருந்தொலும் கூட  ில மயங்கைில் பரொமரிப்பு மற்றும் பொதுகொப்பு
ததொடர்பொன திட்டமிடப்படொத அல்லது எதிர்பொரொத விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்.

இந்தப் பிரச் ிளனக்கு தபொறுப்பொன அர  தகொள்ளககள் ஏமதனும் உண்டொ? 
இப்பிரச் ிளன ததொடர்பொன தகொள்ளககளை த யற்படுத்துவதற்கு யொர் தபொறுப்பு? 
தற்மபொளதய சூழ்நிளலயில் இருந்து பயளன தபற்றுக்தகொள்ளும் அல்லது 
தீவிரமொக பரப்புளர த ய்யும் ஏமதனும் ததொகுதி உண்டொ? 

அதிகொரம் உள்ை கட் ிகள் எவ்வொறு தகொள்ளகளய புரிந்து தகொள்வது மற்றும் 
அதற்கொக பரப்புளரவழங்கும் அளமப்புகளை எப்படி புரிந்துதகொள்வது?  
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முன்மனொக்கிச் த ல்லும் அளனத்து படிமுளறகளையும் திட்டமிடுவதற்கு, விடயம்
பற்றிய பூரண புரிதளலப் தபறுவது அவ ியம்.
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நிகழ்வு ஆய்வு 2

இலங்ளகயில் குற்றவியல் அவதூறுச்  ட்டங்கள் எப்மபொதுமம மிகவும்  ர்ச்ள க்கு
உள்ைொகிவந்துள்ைன.  பிரித்தொனிய கொலனித்துவ ஆட் ியின் மபொது அமுலொக்கப்பட்டு, 1948

இல் இலங்ளக சுதந்திரம் தபற்றதன் பின்னரும்  ட்டப் புத்தகங்கைில் ளவக்கப்பட்டுள்ை இந்தச்
 ட்டங்கள் ஊடகங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைன. அவதூறுச்
 ட்டங்கள் தனிநபர் நற்தபயளரப் பொதுகொப்பதற்கொக உருவொக்கப்பட்டிருந்தொலும் கூட, 1970

கைில் இருந்து அடுத்தடுத்து வந்த அர ொங்கங்கள் பத்திரிளக ஆ ிரியர்களைத்
துன்புறுத்துவதற்கும் ஊடகங்கள் மீது கட்டுப்பொடுகளை விதிக்கவும் அதளனப்
பயன்படுத்திவந்துள்ைன 

ஊடகச்  ீர்திருத்தத்திற்கு ஆமலொ ளன வழங்குவதற்கொக 1995இல் நியமிக்கப்பட்ட
ஆர்.மக.டபிள்யூ. குணம கர குழு, குற்றவியல் அவதூறு ததொடர்பொன தண்டளனக்மகொளவயின்
118, 120 மற்றும் 479 ஆகிய பிரிவுகளை நீக்குமொறு பரிந்துளரத்தது.  இருப்பினும், 2002 வளர
அளவ நீக்கப்படவில்ளல.

அடக்குமுளறச்  ட்டத்ளத ஒழிப்பதற்கொக இளடப்பட்ட ஆண்டுகைில் இலங்ளக ஊடக
ஆர்வலர்கள் ஏறத்தொழ ஒரு த ொப்த கொலமொக பிரச் ொரம் த ய்து அயரொது உளழத்தனர்.

2002 ஜனவரியில் பிரதமர் ரணில் விக்ரம ிங்கவுடனொன  ந்திப்பில், அர ொங்கம், சுதந்திர ஊடக
இயக்கம், ஆ ிரியர்  ங்கம் மற்றும் தவைியீட்டொைர்கள்  ங்கம் ஆகிய மூன்று ஊடக
ஒழுங்களமப்புகைின் பிரதிநிதிகளுடன் இளணந்து நொட்டின் கருத்துச் சுதந்திரத்ளத
பலப்படுத்தும் வளகயிலொன மறு ீரளமப்பு தபொதியுடன் கூடிய பரந்துபட்ட அைவிலொன
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இணக்கப்பொடு ஒன்று ஏற்படுத்திக் தகொள்ைப்பட்டது.  கருத்துச் சுதந்திரத்ளதக் கட்டுப்படுத்தும்
 ட்டங்களை இரத்து த ய்தல், தகவல் அறியும் உரிளமச்  ட்டத்ளத அறிமுகப்படுத்துதல்,

பத்திரிளக மபரளவக்கு பதிலொக சுயொதீனமொன பத்திரிளக முளறப்பொட்டு ஆளணக்குழுளவ
நியமித்தல் மற்றும் சுயொதீனமொன ஊடகப் பயிற் ி நிறுவனத்ளத உருவொக்குதல் ஆகியளவ
அடங்கின.

இலங்ளகயில் 2002 ஆம் ஆண்டு குற்றவியல் அவதூறுச்  ட்டங்கள் நீக்கப்பட்டளமயொனது,

ஊடகச்  ட்ட அளமப்புகள், பிரச் ிளனளயச் சுற்றியுள்ை அதிகொரம் மற்றும் அர ியல் சூழளல
பகுப்பொய்வு த ய்து தீர்ளவ முன்ளவப்பளத மநொக்கி த யற்பட்டன என்பதற்கு ஒரு  ிறந்த
உதொரணமொகும்.  அப்மபொளதய அர ியல் சூழல் மற்றும் அதிகொர மொறுநிளலகள் ஆகியவற்ளற
பகுப்பொய்வு த ய்ததன் மூலம், உள்ளுர் ஊடக அளமப்புகள் மொற்றத்ளத ஏற்படுத்துவதற்கு
மிகவும் தபொருத்தமொன தருணத்ளத ததரிவுத ய்ய முடிந்ததுடன், இதன் விளைவொக
இலங்ளகயின் ஊடகத்துளறக்கும் ஊடக சுதந்திரத்திற்கும் நன்ளமயொன தபறுமபறு
கிளடத்தது.

எவ்வொறொயினும், அண்ளமய ஆண்டுகைில், குற்றவியல் அவதூறுச்  ட்டங்களை மீண்டும்
அறிமுகப்படுத்துவதற்கொன அர ியல் அழுத்தம் அதிகரித்து வருகிறது.  மத ிய பொதுகொப்பு
ததொடர்பொன துளற ொர் மமற்பொர்ளவக் குழுவிற்கு ஸ்ரீலங்கொ சுதந்திர கட் ியொல் அனுப்பப்பட்ட
11 அம்  முன்தமொழிவில், குற்றவியல் அவதூறுச்  ட்டங்களை மீண்டும் அமுலொக்க
மவண்டும் என்ற பரப்புளரயும் உள்ைடங்கியுள்ைது 

இது அதிகொரத்தின் களட ிப்புள்ைிக்கு எம்ளம மீண்டும் தகொண்டுவருகிறது.

SLFP pushing hard to reintroduce criminal 

defamation | Sunday Observer 

நிகழ்வு ஆய்வு பகுப்பொய்வு 

நொம் முன்பு கலந்துளரயொடிய விடயத்திற்குச் த ல்மவொம். 
2001ஆம் ஆண்டு நீங்கள் ஒரு ஊடக த யற்பொட்டொைரொக 
இருந்தீர்கள் என கற்பளனத ய்து தகொள்ளுங்கள். நிகழ்வு 
ஆய்வு ததொடர்பொக கீழ்கொணும் மகள்விகளுக்கு உங்களுக்கு 
பதில் வழங்க முடியுமொ? உங்களை இலகுபடுத்த, 
முதலொவது மகள்விக்கொன பதில் வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

• அவ ியமொன  கல தகவல்களும் எம்மிடம் உள்ைதொ? 

o எம்மிடம் ஆரம்பகட்டமொக வளரயப்பட்ட
ட்டமூலங்கள், உரிளமமகொரளல ஆதரிக்கும்

வழக்குச்  ட்டங்கள்,  ர்வமத  முன்னுதொரணங்கள்
என்பன உள்ைன.

• எமக்குத் மதளவயொன மமலதிக தகவல் என்ன? 

• புதிய தகவல்களை ம கரிக்க எந்த மூலங்களை
பயன்படுத்தலொம்?

• அறிவு ொர் இளடதவைிளய நீக்குவதற்கு என்ன
ஆய்வுகளை மமற்தகொள்ைலொம்?

• 

• இப்மபொது இன்ளறய நிளலக்கு வருமவொம். மமமல
கொட்டப்பட்டுள்ை பத்திரிளக கட்டுளரயின்
அடிப்பளடயில், இந்த அைவுமகொல்களைப்
பயன்படுத்தி நிளலளமளய பகுப்பொய்வு
த ய்யுங்கள்: இந்த பிரச் ிளனக்கு தபொறுப்பொன
அர  தகொள்ளககள் உள்ைனவொ?

• இப்பிரச் ிளன ததொடர்பொன தகொள்ளககளை
த யற்படுத்துவதற்கு யொர் தபொறுப்பு?
• தற்மபொளதய சூழ்நிளலயில் இருந்து பயளன

தபற்றுக்தகொள்ளும் அல்லது தீவிரமொக 

பரப்புளரக்கும் ஏமதனும் ததொகுதி உண்டொ?
• அதிகொரம் உள்ை கட் ிகள் எவ்வொறு

தகொள்ளகளய புரிந்து தகொள்வது மற்றும்
அதற்கொக பரப்புளர வழங்கும் அளமப்புகளை
எப்படி புரிந்துதகொள்வது?
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உ விக்குறிப்பு: பொரபட்சம் பிரச்சிரனயொக உள்ைதபொது 
பொரபட் ம் முக்கிய கொரணியொக இருக்கும் சூழ்நிளலகைில், உங்கள் பரப்புளர திட்டமிடளல விமரொத 

மனப்பொங்குடன் ஆரம்பிப்பளத தவிருங்கள். தபொதுவொக, அதிகொரத்தில் இருப்பவர்களைப் பற்றிய 
விமரொத அனுமொனங்களைக் தகொண்டு பரப்புளர த யற்பொட்டொைர்கள் பிரச் ொரங்களை ஆரம்பிக்கும் 

மபொது, குறித்த பரப்புளரளய மமற்தகொள்ை  ொத்தியமொக கொணப்படும் கருவிகைில் பொதிளய 
ஆரம்பத்திலிருந்மத இல்லொமல் த ய்துவிடுகின்றனர். ஆக்கபூர்வமொன ஈடுபொட்டின் அர்த்தமுள்ை 

முயற் ிகளுடன் ததொடங்கும் பரப்புளர பிரச் ொரங்கள், மநரடி நடவடிக்ளக மற்றும் ஏளனய விமரொத 
தந்திமரொபொயங்கைில் பின்வொங்கலொம். எனினும், அந்த ஒழுங்ளக மொற்றியளமப்பதும் விமரொத 

மனப்பொன்ளமயிலிருந்து அர்த்தமுள்ை த யற்பொட்டிற்கு மொறுவது மிகவும் கடினம். 

த ொகு ி 5

பங்கு ொரர்கள் மற்றும்
சுற்றுச்சூழல் 

பங்கு ொரர்கள் யொர்? 

அளமப்பு, குழு அல்லது வணிக 
த யற்பொடு எதுவும் கிளடயொது. எமது 
அன்றொட த யற்பொடுகைின்மபொது நொம் 
பலருடன் பழகுகின்மறொம்.  ிலர் 
உள்ைக ரீதியிலும்  ிலர் தவைியிலும் 
உள்ைனர். பணியொைர்கள், வொடிக்ளகயொைர்கள், முதலீட்டொைர்கள், நன்தகொளடயொைர்கள் என 
 ிலருக்கு உங்கள் நிறுவனத்தில் ‘மநரடி பங்கு’ உள்ைது. இவர்கைில் அர ியல் பிரதிநிதிகள், 
பொரொளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் தகொள்ளக வகுப்பொைர்கள் இருக்கலொம். உங்கள் 
பரப்புளர முயற் ியில் நீங்கள் யொளர இலக்குளவக்க மவண்டும்? 

உங்கைது பங்கு ொரரர அரடயொைம் கொணுங்கள் 
படிநிரல 1: பங்கு ொரர்கரை வரகப்படுத் வும் 

மநரடி: வொடிக்ளகயொைர்கள், உறுப்பினர்கள், பணியொைர்கள்.

நிதியியல்: நன்தகொளடயொைர்கள், முதலீட்டொைர்கள், பங்குதொரர்கள்.

அர  பங்குதொரர்கள்: அர ியல் பிரதிநிதிகள், பொரொளுமன்ற உறுப்பினர்கள், அர  தகொள்ளக
வகுப்பொைர்கள், தனியொர் தகொள்ளக வகுப்பொைர்கள், ஒழுங்குபடுத்தும் நிறுவனங்கள் 
பிரதி பங்குதொரர்கள்:   ததொழிற் ங்கங்கள், உறுப்பினர் மற்றும் பிரதி அளமப்புகள்

(வர்த்தக  ங்கங்கள், கூட்டளமப்புகள்) ஆர்வமுள்ை குழுக்கள் (அரசு  ொரொ நிறுவனங்கள் மற்றும் பிரச் ொரக்
குழுக்கள். இளவ உள்ளூர், மத ிய அல்லது 

 ர்வமத  ரீதியில் இருக்கலொம்)

திறன்வொய்ந்த பங்குதொரர்கள்:  உணர்வுரீதியொன பங்குதொரர்கள் (நண்பர்கள், குடும்பத்தினர், ஆதரவொைர்கள்),

பளழய மொணவர்கள்,  கொக்கள்.

ஊடகம்: உள்ளூர், பிரொந்திய,  ர்வமத , ஒைிபரப்பு, பத்திரிளக, நவனீ ஊடகம், தபொதுமக்கள் 

முக்கியமொன தீர்மொனங்களை மமற்தகொள்மவொளரயும் ததொடர்புளடய  கல 
பங்குதொரர்களையும் நீங்கள் அளடயொைம் கொணமவண்டும். அத்மதொடு, பிரச் ிளன ததொடர்பொக 
அவர்களுக்குள்ை ஆர்வம் மற்றும் திறந்த மனப்பொன்ளமளய கருத்திற்தகொள்க. 
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த யற்பொட்டிற்கொன  ரியொன  ந்தர்ப்பத்ளத ததரிவுத ய்யவும். உதொரணமொக, 
தபொருத்தமொன கொலக்தகடு, பொரொளுமன்ற அல்லது மவறு ஏமதனும் உள்ைதொ?

பங்குதொரர்களுடன் நீங்கள் தகொண்டிருக்கும் உறவின் அடிப்பளடயிமலமய நீங்கள் திறம்பட 
த யற்படுவரீ்கள். த யற்பொடு மபொலன்றி, பரப்புளர என்பது ஒரு உறவு ொர் 
அணுகுமுளறயொகும்.  ிறந்த பங்குதொரர் உறவுகளைக் தகொண்டிருப்பதும், உங்கள் 
மநொக்கத்திற்கு ஆதரவொக பங்குதொரர்களை நிர்வகிப்பதும், உங்கள் திட்டத்தின் தவற்றிளய 
தபரும்பொலும் தீர்மொனிக்கும். 

நொம் களதக்கும் விடயத்திற்கு ஏற்ப பங்குதொரர்கைின் முக்கியத்துவம் மவறுபடலொம். 
உங்கள் பங்குதொரர்களை வளகப்படுத்தக் கற்றுக்தகொள்வது, தகொள்ளக உருவொக்கத்தில் 
உங்களுக்கு உதவும். பங்குதொரர்களை வளரயளற த ய்வது உங்கள் தகொள்ளக 
நிளலகளுக்கொன பரப்புளரயில் ஒரு  ிறந்த கருவியொகும். 

பிரச் ிளன ததொடர்பொன சூழலில் அவர்கைின் நிளலளய புரிந்துதகொள்ை முயலும்மபொது, 
பங்குதொரர்களை அதிகொரம்/த ல்வொக்கு மற்றும் பிரச் ிளன மீது தகொண்டுள்ை ஆர்வத்தின் 
அடிப்பளடயில் வளகப்படுத்தலொம். 

அதிக த ல்வொக்கு மற்றும் அதிக ஆர்வத்ளத தகொண்டுள்ைவர்களுக்கு, பரப்புளர 
த யற்பொட்டொைர்கள் முன்னுரிளம வழங்க மவண்டும். 
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நிகழ்வு ஆய்வு பகுப்பொய்வு 

2002ஆம் ஆண்டுவளர, ரணில் விக்ரம ிங்கவின் அர ொங்கத்தொல் இரத்துச் த ய்யப்படும் 
வளர, இலங்ளகயில் அவதூறு ஒரு குற்றவியல் குற்றமொக கொணப்பட்டமதொடு, குற்றவியல் 
 ட்டத்தின் கீழ் இரண்டு ஆண்டுகள்  ிளறத்தண்டளன விதிக்கப்பட்டது. ததற்கொ ிய 
பிரொந்தியத்தில் குற்றவியல் அவதூறுச்  ட்டத்ளத நீக்கிய முதலொவதும் ஒமர நொடும் 
இலங்ளகயொகும். இலங்ளகயில் ஊடக  ங்கங்கள் மற்றும் பரப்புளர குழுக்கைொல் 
மமற்தகொள்ைப்பட்ட தீவிரமொன, த ொப்த கொல பிரச் ொரத்ளதத் ததொடர்ந்து 2002ஆம் ஆண்டு 
ஜூன் 18ஆம் திகதி நொட்டின்  ட்டப் புத்தகங்கைில் இருந்து குற்றவியல் அவதூறுச் 
 ட்டங்கள் நீக்கப்பட்டன.  ர்வமத  பத்திரிளக நிறுவனம் (IPI),  ர்வமத  PEN அளமப்பு, உலக 
பத்திரிளககள்  ங்கம், தபொதுநலவொய ஊடக ஒன்றியம் (CPU), பத்திரிளகயொைர்களைப் 
பொதுகொக்கும் குழு (CPJ), பிரிவு XIX மற்றும் கருத்துச் சுதந்திரத்தில் அவதூறுச்  ட்டங்கள் 
ஏற்படுத்தும் "மமொ மொன விளைளவ" வன்ளமயொக கண்டித்த ஐக்கிய நொடுகைின் மனித 
உரிளமகள் ஆளணயத்தின் கருத்துச் சுதந்திரம் குறித்த  ிறப்பு அறிக்ளகயொைர் உட்பட பல 
 ர்வமத  அளமப்புகள் இந்த பிரச் ொரத்திற்கு ஆதரவு வழங்கின. 

இச்த யற்பொட்டின் ஒரு பகுதியொக பல்மவறு பங்குதொரர்கைொக 
கொணப்பட்டனர். 
மநரடி: ஊடகவியலொைர்கள் 
நிதியியல்: ஊடக நிறுவனங்கள் 
தபொதுவொனது: தபொதுமக்கள் 

   பிரதி:  ர்வமத  ஊடக உரிளம ொர் அளமப்புகள்
திறன்: குடும்பம்,  கொக்கள் 
ஊடகம்:  கல ஊடகங்கள் 

இச்த யற்பொட்டிலுள்ை பங்குதொரர்களை எமது பங்குதொரர் பகுப்பொய்வு கருவியில் ம ர்த்தொல், 
கீழ்கொணும் பங்குதொரர் வளரபடத்ளத தபற்றுக்தகொள்ைலொம் 

அதிக த ல்வொக்கு மற்றும் அதிக ஆர்வம் 

                17



த ொகு ி 6 

குறிக்தகொள்கள் மற்றும் இலக்குகள்

பரப்புளர த யற்பொட்டில் நளடமுளற  ொத்தியமொன குறிக்மகொள்கள் மற்றும் இலக்குகளை 
வடிவளமப்பது அவ ியமொகும் :  அர  தகொள்ளகயில் என்ன மொற்றம் ஏற்பட்டொல் இந்தப் 
பிரச் ிளனளய நிளலயொன முளறயில் தீர்க்க முடியும்? எந்த இளடப்பட்ட மநொக்கங்கள் 
(அல்லது  ிறிய படிமுளறகள்) அளனத்து இலக்குகளையும் முன்மனற்ற உதவுகின்றன? 

பரப்புளர இலக்குகளை வகுக்க எந்த கட்டளமக்கப்பட்ட வழியும் கிளடயொது. உங்கைது 
இலக்குகளை பரிம ொதிக்க கீமழ தரப்பட்டுள்ை கருவி பயனுள்ைதொக அளமயும். 

நிகழ்வு ஆய்வு 3

இலங்ளகயின் 2016ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க   கவல் அறியும்  உரிளமச்  ட்டம், 2017

தபப்ரவரி 3ஆம் திகதி முதல் அமுல்படுத்தப்பட்டது. 1994ஆம் ஆண்டு பொரொளுமன்றத்
மதர்தலில் ‘தபொது தபரமுன’ கட் ிக்கு ஆதரவைித்த ஊடகவியலொைர்  ங்கங்களும்  ிவில்
 மூக அளமப்புகளும் இவ்வொறொன ஒரு  ட்டத்தின் அவ ியத்ளத முன்ளவத்த கொலம் முதல், 
தகவல் அறியும் உரிளமச்  ட்டத்தின் அவ ியப்பொடு ததொடர்பொன கலந்துளரயொடல்கள் 
இடம்தபற்று வந்தன.

                18



 

. 

ம னொநொயக்க அறிமுகப்படுத்திய மபொது, தகவல் அறியும் உரிளம ததொடர்பொன 
முதலொவது ஆவணம் அறிமுகமொனது. இதன் ததொடர்ச் ியொக, தகவல் அறியும் 
உரிளமளய ஏற்றுக்தகொள்ை மவண்டுதமன  ிவில்  மூகத்தினரும் அர ொங்கத்தின் பல 
த யற்பொட்டொைர்களும் த ொப்த கொலமொக தீவிர பிரச் ொரத்தில் ஈடுபட்டனர்

 கவல் அறியும் உரிரமச் சட்டத் ின் கொல அட்டவரை 

அர ொங்கத்தின் ஊடகக் தகொள்ளக’ என்ற தளலப்பிலொன அளமச் ரளவப் பத்திரத்ளத 

மபொக்குவரத்து, தகவல் மற்றும் விமொனம ளவ அளமச் ர் தர்ம ிறி ம னொநொயக்க 
அறிமுகப்படுத்தினொர்

ஊடக சுதந்திரம் மற்றும் கருத்துச் சுதந்திரத்ளதப் பொதிக்கும்  ட்டங்களை  ீர்திருத்துவது குறித்து 

அரசுக்கு ஆமலொ ளன வழங்க  ிமரஷ்ட  ட்டத்தரணி திரு. ஆர். மக. டபிள்யூ குணம கர 

தளலளமயிலொன குழு நியமிக்கப்பட்டது. தகவல் அறியும் உரிளமச்  ட்டத்ளத உருவொக்க 
இக்குழு பரிந்துளரத்தது. 

நீதியர ர் ஏ. ஆர். பி. அமர ிங்க தளலளமயிலொன இலங்ளக  ட்ட ஆளணக்குழு, தகவல் 

அறியும்  ட்ட வளரளப தயொரித்தது

இலங்ளக உளழக்கும் பத்திரிளகயொைர்கள்  ங்கம், சுதந்திர ஊடக இயக்கம், இலங்ளக பத்திரிளக 

 ங்கம் மற்றும் இலங்ளக பத்திரிளக ஆ ிரியர்  ங்கம் ஆகியவற்றின் தளலளமயிலொன ஊடக 

சுதந்திரம் மற்றும்  மூகப் தபொறுப்பு ததொடர்பொன தகொழும்பு பிரகடனம், இலங்ளகயில் தகவல் 

அறியும் உரிளமச்  ட்டத்தின் அவ ியத்ளத வலியுறுத்தியது. 

2000ஆம் ஆண்டு அர ியலளமப்பு முன்வளரபில் ‘தகவல் அறியும் உரிளம’ பிரிவும் 
உள்ைடங்கியிருந்த மபொதும், குறித்த  ட்டமூலம் ஒருமபொதும் பொரொளுமன்றத்தில் 
நிளறமவற்றப்படவில்ளல. 

2004ஆம் ஆண்டு தகவல் அறியும் உரிளமச்  ட்ட வளரளப பிரதமர் குழு உருவொக்கியது.  இது 

அளமச் ரளவயில் அங்கீகொரம் தபற்ற பின்னர் பொரொளுமன்றத்தில்  மர்ப்பிக்கப்பட்டது.

2010ஆம் ஆண்டு நீதியளமச் ரொக இருந்த மிலிந்த தமொரதகொடவின் முயற் ியொல், குறித்த 
 ட்டமூலம் 2010இல் திருத்தப்பட்டது. 

2011ஆம் ஆண்டு எதிர்க்கட் ி பொரொளுமன்ற உறுப்பினரொக த யற்பட்ட திரு.கரு ஜயசூரிய, 
2004இல் உருவொக்கப்பட்ட தகவல் அறியும்  ட்டமூலத்ளத தனிநபர்  ட்டமூலமொக 
பொரொளுமன்றில்  மர்ப்பித்தொர். ஆனொல் அது பொரொளுமன்றத்தில் விவொதத்திற்கு 
எடுத்துக்தகொள்ைப்படவில்ளல. பின்னர், கற்றுக்தகொண்ட பொடங்கள் மற்றும் நல்லிணக்க 
ஆளணக்குழு (LLRC) 2011ஆம் ஆண்டு தவைியிட்ட தனது இறுதி அறிக்ளகயில், தகவல் 
அறிவும் உரிளமச்  ட்டத்ளத அறிமுகப்படுத்துமொறு அரசுக்கு பரிந்துளரத்தது. 

கற்றுக்தகொண்ட பொடங்கள் மற்றும் நல்லிணக்க ஆளணக்குழுவின் 2013ஆம் 
ஆண்டு மத ிய த யற்திட்டத்தின்  ஒரு த யற்பொடொக இதளன உள்ைடக்கியது 

ர ியலளமப்புஅரசியலைமப்ப�ன் 19ஆவ� தி�த்தச் சட்டத்தின் �லம் தகவல்கைள ெபற்�க்ெகாள்வதற்கான 
அரசியலைமப்� உ�ைமைய மக்கள் ெப�கின்றனர்

நொட்டின் பிரளஜகைின் தகவல் அறியும் அடிப்பளட உரிளமக்கு அர்த்தம் தகொடுக்கும் 
வளகயில், ஜூன் 23ஆம் திகதியன்று வரலொற்று  ிறப்புமிக்க நிகழ்வொக, இலங்ளக 
பொரொளுமன்றம் தகவல் அறியும் உரிளமச்  ட்டத்ளத இயற்றியது. 19
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ஸ்மொர்ட் வழிமுரறயில் இலக்ரக   
அரடவ ற்கு இது சிறந்  உ ொரைமொகும் 

 ிட்டவட்டமொனது -  முளறப்பொடுகள் மீதொன வி ொரளணகளை நடத்துவதற்கும்,

குற்றமிளழத்த அதிகொரிகளுக்கு எதிரொக ஒழுக்கொற்று நடவடிக்ளககளை
பரிந்துளரப்பதற்கும், அதிகொரம் தகொண்ட அமுலொக்க முகவரொக த யற்படும்
 ட்டரீதியொன சுயொதீன அளமப்ளப நிறுவுதல். 

அைவிடக்கூடியது -  அளடயக்கூடிய இறுதி இலக்கு என்ன என்பது குறித்த ததைிவொன
மநொக்குடன் தகவல் அறியும் உரிளமச்  ட்டம் உருவொக்கப்பட்டது. அதொவது
அர ியலளமப்பு  ளபயின் பரிந்துளரயின் மபரில் ஜனொதிபதியொல் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு
தளலவர் மற்றும் நொன்கு உறுப்பினர்களைக் தகொண்ட ஒரு சுயொதீனமொன  ட்ட
ஆளணயத்ளத உருவொக்குதல்.  இலங்ளக  ட்டத்தரணிகள்  ங்கம், ஊடக நிறுவனங்கள்
மற்றும் ஏளனய  ிவில்  மூக அளமப்புக்கைொல் பரிந்துளரக்கப்பட்ட ஒவ்தவொரு
நபளரயும் பரிந்துளரக்கும் தபொருட்டு அர ியலளமப்பு  ளபயின் உதவி
மதளவப்பட்டது. 

அரடயக்கூடியது: வை முகொளமத்துவம், வை ஒதுக்கீடு, அர ியல் அதிகொர பகுப்பொய்வு
மற்றும் எல்ளல தொண்டிய அறிவு-பகிர்வு ஆகியளவ நல்ல நளடமுளறகைொக
கொணப்பட்டன. இருப்பினும்  நளடமுளறயில் எவற்ளற அளடயலொம் என்பளத பற்றி
மட்டுமம பரப்புளர த யற்பொட்டொைர்கள் கவனம் த லுத்தினர்.

தபொருத் மொனது : இந்த உதொரணத்தில், குறிக்மகொளை கட்டிதயழுப்புவதில் 
தபொருத்தப்பொடு முக்கிய பங்ளக வகித்தது. தரமொன தகவல்களை தளடயின்றி 
தபற்றுக்தகொள்ை ஊடக  மூகத்திற்கு தகவல் அறியும் உரிளமச்  ட்டம் மிகவும் 
அவ ியம். மநர்ளமயற்ற அதிகொரிகைொல் இதளன தடுக்க முடியொது. தகவலறிந்த 
முடிவுகளை எடுப்பதற்குத் மதளவயொன தகவல் தபொதுமக்கைிடம் இருப்பளத 
உறுதித ய்ய இது உதவியது. மநொக்கங்கள் நளடமுளறயில்  ொத்தியமொக 
அளமவளத உறுதித ய்யும் வளகயில் ஆளணக்குழுவும் அதளனச் சுற்றியுள்ை 
தபொறிமுளறயும் மதிப்படீு த ய்யப்பட்டன.

கொலத் ிற்தகற்றது : தகவல் தபறும் உரிளமக்கொன மநொக்கங்களை அளமப்பது 
கொலத்தின் மதளவயொக கொணப்பட்டது. அடுத்தடுத்து வந்த ஒவ்தவொரு 
அர ொங்கத்தின் கீழும், தகவல் உரிளம பரப்புளர த யற்பொட்டொைர்கள் தமது 
இலக்குகளை  ிறிது  ிறிதொக அளடந்துதகொள்வதற்கும், உறுதியொன,  ரியொன 
மநரத்தில் இலக்குகளை அளமக்கவும், நிர்ணயிக்கப்பட்ட கொலப்பகுதியில் 
தபற்றுக்தகொண்ட முன்மனற்றத்ளத மதிப்படீு த ய்யவும் முன்னின்று 
த யற்பட்டனர். தகவல் அறியும் உரிளம ததொடர்பொன த யன்முளற எவ்வொறு 
முன்தனடுக்கப்பட்டது என்பளத கீழ்கொணும் தகவல்கள் சுருக்கமொக விபரிக்கின்றன. 
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த ொகு ி 7

தகொள்ரக நிரலகள் பற்றி 
த ைிவுபடுத்து ல் மற்றும் தகொரல் 

இதுவளர நொம் பிரச் ிளனதயொன்ளற கண்டறிந்து, அதளன பகுப்பொய்வு த ய்து, 
த ம்ளமப்படுத்தி, அதளனச்சுற்றி எமது இலக்குகளையும் குறிக்மகொள்களையும் 
கட்டளமத்துள்மைொம். இப்மபொது நொம் எமது தகொள்ளக நிளலப்பொட்ளட  ீரொக்கி, பரப்புளர 
இலக்குகளை அளடயொைம் கண்டு மகொரிக்ளககளை முன்ளவக்க மவண்டும். அத்மதொடு, 
முன்ளனய படிநிளலகைின்மபொது தபற்றுக்தகொண்ட விடயங்கைின் மீது கட்டளமக்க 
மவண்டும். 

மொற்றங்களை த யற்படுத்தக்கூடிய நிளலயில் இருக்கும் நபர்கமை எமது இலக்குகைொக 
அளமகின்றனர். பங்குதொரர்களை வளகப்படுத்துவது ததொடர்பொன பயிற் ியில் ஏற்கனமவ 
இவர்களை நொம் அளடயொைம் கண்டிருக்கலொம். இலக்குகைொக தபரும்பொலும் அர ொங்க 
நிறுவனங்கள் அல்லது  ர்வமத  நிறுவனங்கள் அளமயும். ஆனொல், கலொ ொர 
பிரச் ிளனகளை அடிப்பளடயொகக் தகொண்டு இதில் மதத் தளலவர்களும் 
உள்வொங்கப்படலொம். பின்வரும் மகள்விகளைக் மகளுங்கள்: 

• குறிக்மகொைின் மீதொன இலக்கின் த ல்வொக்கு நிளல என்ன?
• இலக்ளக அளடவதற்கு கொணப்படும் பிரச் ொரத்தின் நிளல என்ன?
• பிரச் ிளன ததொடர்பொக, இலக்கின் ஏற்றுக்தகொள்ளும் தன்ளம என்ன?
• இலக்கு ததொடர்பில் தபொறுப்புக்கூற மவண்டிய அல்லது பதிலைிக்க மவண்டியது யொர்?

தகொள்ளக த யற்பொட்டொைர்கைிடம், தகொள்ளக நிளல மகொரிக்ளகளய முன்ளவக்கும்மபொது 
அது மகட்டல் / மகொரல் எனப்படும். இக்மகொரிக்ளககள் ததைிவொனதொகவும், 
உறுதியொனதொகவும்,  ொன்றுகள் மற்றும் ஆய்வு மூலம் நன்கு வளரயறுக்கப்பட்டதொகவும் 
இருக்க மவண்டும். ஸ்மொர்ட் முளற மற்றும் பங்குதொரர்கைின் விபரங்களை 
அடிப்பளடயொகக் தகொண்டு எமது மகொரிக்ளககளை  ீர்படுத்தலொம். இலக்கின் த ொந்த 
மநொக்கங்கள் அல்லது முன்னுரிளமகளுடன் ஒருமித்து மபொகின்ற விடயங்கள்  ிறந்த 
மகொரிக்ளககைொக அளமயும்.  

உதொரணம் 

மமமல கூறப்பட்ட அவதூறுச்  ட்டத்ளத இரத்து த ய்த விடயம் இதற்கு  ிறந்த 
உதொரணமொகும். சுமொர் ஒரு த ொப்த கொலத்திற்கு அதிகமொக முன்தனடுக்கப்பட்ட பிரச் ொர 
முயற் ிகைின் பின்னர், இதன் முக்கியமொன கட்டமொன இச் ட்டத்ளத நீக்கும் த யற்பொடு 
2002ஆம் ஆண்டு தீர்மொனிக்கப்பட்டது. இதளன  ொத்தியமொக்குவதற்கொன இலக்குகளும் 
மகொரிக்ளககளும் உரிய முளறயில் திட்டமிடப்பட்டன. 
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நிகழ்வு ஆய்வு பகுப்பொய்வு 

மமமல குறிப்பிடப்பட்ட உதொரணத்ளத பொர்க்கவும். இதில் முக்கியொன பங்குதொரர்கள் யொர்? 
மகொரிக்ளககள் என்ன? உங்கள் இலக்ளகக் கண்டறிய ததொடர்புளடய பங்குதொரர்களைப் 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பங்குதொரர் பகுப்பொய்ளவ உருவொக்கவும். இலக்குகள் மற்றும் 
மகள்விகளை பட்டியலிடுங்கள். உங்களுக்கு ததைிவுபடுத்தும் வளகயில் ஒரு விடயத்ளத 
இங்கு த ய்து கொட்டியுள்மைொம். 

இலக்கு: ரணில் விக்ரம ிங்க 
தகொரிக்ரக: குற்றவியல் அவதூறுச்  ட்டத்ளத இரத்துச் த ய்வளத மதர்தல் 
விஞ்ஞொபனத்தில் உள்ைடக்க மவண்டும். 

கீழ்கொணும் வினொக்களுக்கு பதிலைியுங்கள்:

• ஒட்டுதமொத்த பரப்புளர மநொக்கத்துடனும் மகொரிக்ளக ஒத்துப்மபொகின்றதொ?

• இது நொட்டின் தற்மபொளதய தகொள்ளககள் மற்றும் அதிகொர வரம்புடன் ஒத்துப்மபொகின்றதொ? 

(இல்லொவிட்டொல் மதளவயொன மொற்றத்ளத இலகுபடுத்தக்கூடிய மமலும் உறுதியொன
மற்றும் நளடமுளற  ொத்தியமொன மகொரிக்ளககளை முன்தமொழிவது எவ்வொறு?)

• மகொரிக்ளகளய முன்ளவப்பதற்கு உகந்த அர ியல் கொலப்பகுதி என்ன? (உதொரணமொக,
மதர்தல் தநருங்கும் கொலத்தில் தமது மகொரிக்ளககளை முன்ளவப்பது, பரப்புளர
த யற்பொட்டு நிறுவனங்களுக்கு  ிறந்த  ந்தர்ப்பமொகும்)

• மகொரிக்ளகயில் ஏமதனும் மளறமுக விளைவுகள் உண்டொ?

இலங்ளகயின் 12ஆவது பொரொளுமன்ற மதர்தல் 2001ஆம் ஆண்டு டி ம்பர் மொதம் 5ஆம் திகதி 
நளடதபற்றது. புதிதொக உருவொக்கப்பட்ட எதிரணியொன ஐக்கிய மத ிய முன்னணி, 225 
ஆ னங்கைில் 109 ஆ னங்களை தவன்று பொரொளுமன்றத்தில் மிகப்தபரிய கூட்டணியொக 
மொறியது. தமது கட் ியின் கீழ் ததரிவுத ய்யப்பட்ட, ஸ்ரீலங்கொ முஸ்லிம் கொங்கிரஸின் ஐந்து 
பொரொளுமன்ற உறுப்பினர்கைின் ஆதரவுடன் ஐக்கிய மத ிய முன்னணி ஆட் ியளமத்தது. 
(ஸ்ரீலங்கொ முஸ்லிம் கொங்கிரஸ் மூன்று மொவட்டங்கைில் தனது த ொந்த கட் ியிலும் ஏளனய 
 கல மொவட்டங்கைிலும் ஐக்கிய மத ிய முன்னணியுடன் இளணந்தும் மபொட்டியிட்டது. 

2001ஆம் ஆண்டு டி ம்பர் 9ஆம் திகதி, ஐக்கிய மத ிய முன்னணியின் தளலவரொன 
ரணில் விக்ரம ிங்களவ புதிய பிரதமரொக ஜனொதிபதி  ந்திரிக்கொ குமொரதுங்க நியமித்தொர். 
இந்தச் சூழலில் ரணில்தொன் இலக்கு. அண்ளமய மதர்தலில் தபற்ற அர ியல் 
அதிகொரத்தின் கொரணமொக, இலக்கின் மீதொன தொக்கத்தின் அைவு மிக அதிகமொக 
இருந்தது. இமதமபொன்று ஆர்வமும் அதிகமொக கொணப்பட்டது: ஊடக சுதந்திரம் குறித்த 
முற்மபொக்கொன  ிந்தளனகள் புதிய பிரதமரிடம் கொணப்பட்டன. பரப்புளர 
த யற்பொட்டொைர்கள் தமது நகர்ளவ முன்மனொக்கிக் தகொண்டுத ல்வதற்கொன ஒரு 
ஆரம்பத்ளத இது வழங்கியது. ஊடகவியலொைர்கமை இந்த  ட்டத்தொல் மநரடியொக 
பொதிக்கப்பட்டனர். உள்ளூர் மற்றும்  ர்வமத  ஊடக பரப்புளர நிறுவனங்கள் உட்பட பிரதி 
பங்குதொரர்கள், தமது இலக்கொன பிரதமரிடம் வலுவொன மகொரிக்ளகளய முன்ளவத்தனர். 
நளடமுளறயில் கொணப்பட்ட அவதூறுச்  ட்டத்ளத இரத்துச் த ய்ய மவண்டும் என்பமத 
மகொரிக்ளகயொகும். 
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த ொகு ி 8

 ந் ிதரொபொயங்கரை த ரிவுதசய் ல் 

நீங்கள் அளடந்துதகொள்ை எதிர்பொர்க்கும் விடயம் (இலக்குகள் மற்றும் மகொரிக்ளககள்) மற்றும் 
நீங்கள் யொளர இலக்கொகக் தகொள்ைப்மபொகின்றரீ்கள் என்பது ததொடர்பொன ததைிளவ 
இப்மபொது நீங்கள் தபற்றிருக்க மவண்டும்.  உங்கள் இலக்கு மிகவும் பயனுள்ைதொக 
இருப்பளத உறுதித ய்யவும், தபொருத்தமொன விடயங்களுடன் நீங்கள் மதர்ந்ததடுத்த 
இலக்குகளை எவ்வொறு அணுகுகிறரீ்கள் என்பளதப் பற்றியமத தந்திமரொபொயங்கள் ஆகும்.   

பரப்புளர த யற்பொட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய பல்மவறு தந்திமரொபொயங்கள் உள்ைன. 

பரப்புளர தந்திமரொபொயங்களுக்கொன 
 ில உதொரணங்கள் 

• ம்பந்தப்பட்ட உயரதிகொரிகளுடன் ததொடர்ளபப் மபணுதல்
(கூட்டங்கள், கடித பரிமொற்றங்கள், மின்னஞ் ல்கள்) 

• வளலயளமப்புகள் மற்றும் கூட்டணிகளை உருவொக்குதல்
• ிவில்  மூக அளமப்புகளை ஒன்றுதிரட்டுதல் 

• ஆதரவு வழங்குமொறு மூன்றொம் தரப்பினளர மகொருதல் 

• உங்கள் இலக்கு யொரொல் பொதிக்கப்படலொம் அல்லது ஏற்றுக்தகொள்ைப்படலொம்
என்பளதக் கருத்திற்தகொள்க.

மொகொணமட்ட ரீதியிலொன  ஊடகவியலொைர்கைொல் கடந்த ஒரு த ொப்த கொலமொக
குரதலழுப்பப்பட்டு வந்த  ததொழிலொைர் பிரச் ிளனக்கு தீர்வு கொணும் வளகயில்
ஊடகத்துளற ஊழியர்கைின் ததொழிற் ங்க கூட்டளமப்பொனது (FMETU) நிளலயொன
மற்றும் நளடமுளறக்குத் தகுந்த தீர்வு ஒன்ளறப் தபரும்  வளகயில் கடந்த 2019 ஆம்
ஆண்டு பிரச் ொர நடவடிக்ளகயில் ஈடுபட்டது.

ததொழிற் ங்கம் அளமத்தல், மபரம் மபசுதல் மற்றும் புதிய ததொழில் முயற் ிகளை
உருவொக்குதல் என்பன உள்ைடங்கலொன ததொழிலொைர்கைின் உரிளம குறித்த
பயிற் ியில் பங்மகற்கும் வளகயில்  FMETU மொகொண ரீதியில் பல
ஊடகவியைொைர்களுக்கு அளழப்பு விடுத்தது. இந்த அளழப்பு, 25 ஊடகவியலொைர்களை
(அதொவது 25 மொவட்டங்கைில் இருந்து) ஈர்த்தது. இதில் கலந்து தகொண்ட எட்டு மபர்
ததொழிற் ங்கங்களை அளமத்தனர். இளதத் ததொடர்ந்து, ததொழில் ஆளணயொைர் மற்றும்
ததொழிற் ங்கங்கைின் பதிவொைர் ஆகிமயொருக்கு ததொழிற் ங்க  ொன்றிதழ்களை,  FMETU

அனுப்பியது. 

"ததொழில்முளற ஊடகவியலொைர்கள்" எனும் தளலப்பில் உருவொக்கப்பட்ட பயிற் ி
வழிகொட்டி ளகமயடொனது, ததொழில் அளமச் ரிடம் ஒப்பளடக்கப்பட்டு பின்னர் அது
ததொடர்பிலொன மபச்சுவொர்த்ளதக்கு உட்படுத்தப்பட்டது. இந்த மபச்சுவொர்த்ளதயின் 
மபொது பின்வரும் விடயங்கள் ததொடர்பில் கலந்துளரயொடப்பட்டது:

• ஊடகவியலொைர்  ம்பை நிர்ணய  ளபயில் "பிரொந்திய ஊடகவியலொைர்" எனும்
நிளலளய தரமொக ம ர்த்தல்

நிகழ்வு ஆய்வு 4 
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• ஊடக நிறுவனங்கைின் உரிளமயொைர்களுடன்  ிமநகபூர்வ கலந்துளரயொடளல
மமற்தகொள்ளுதல்  மற்றும் உள்ளூர் ஊடகவியலொைர்கள் ததொடர்பில் ஊழியர்
ம மலொப நிதியம் மற்றும் நம்பிக்ளக நிதியம் ஆகிய  உரிளமகளை மகொருதல்

மமற்குறிப்பிட்ட கொரணங்களுக்கொகமவ இலங்ளக ஊடகவியலொைர்கள் பல வருட
கொலமொக அர ொங்கத்தின் உதவிளய நொடி வந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  மமற்படி
நடவடிக்ளககளை நளடமுளறப்படுத்துவதற்கு ஊடக உரிளமயொைர்கள் உடன்படொத
பட் த்தில் அர ொங்கம் அதளன  ட்டப்பூர்வமொக்க மவண்டும் எனவும் அதளன
வர்த்தமொனி அறிவித்தலில்  தவைியிட மவண்டும் எனவும்  FMETU வலியுறுத்தியது.

அளதத் ததொடர்ந்து FMETU இனொல் முன்ளவக்கப்பட்ட மகொரிக்ளககள் அளமச் ரொல்
ஏற்றுக்தகொள்ைப்பட்டதுடன், மகொரிக்ளககளுக்கு இடமைிப்பதற்கொன மமலதிக
கலந்துளரயொடல்களும் இடம்தபற்றன.
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நிகழ்வு ஆய்வு பகுப்பொய்வு 

குற்றவியல் அவதூறுச்  ட்டம் இரத்து த ய்யப்பட்டளத சுதந்திர ஊடக இயக்கம் வரமவற்றுள்ைது - IFEX

இது பின்வரும் விடயங்கரை 
உள்ைடக்குகின்றது 

• ம்பந்தப்பட்ட உயரதிகொரிகளுடன் ததொடர்ளபப்
மபணுதல் (கூட்டங்கள், கடித பரிமொற்றங்கள்,
மின்னஞ் ல்கள்). உதொரணம் –
ட்டத்திருத்தங்கள் ததொடர்பொக ஊடகத்துளற

அளமச் ருடன் கலந்துளரயொடுதல்

• வளலயளமப்புகள் மற்றும் கூட்டணிகளை
உருவொக்குதல் - தனிதயொரு நிறுவனத்ளத விட,
ஒரு வளலயளமப்ளப உருவொக்குவது, எமது
பரப்புளர த யற்பொட்டு முயற் ிகைின்
தபறுமபற்ளற அதிகரிக்கும்

• ிவில்  மூக அளமப்புகளை ஒன்றுதிரட்டுதல்
- ஒமர மொதிரியொன இலக்குகள் மற்றும்
மநொக்கங்களைக் தகொண்ட நிறுவனங்களை
ஒன்றுதிரட்டலொம் 

ஆதரவு வழங்குமொறு மூன்றொம் தரப்பினளர 
மகொருதல் 

 இந்த பிரச் ொரத்தில் FMETU பயன்படுத்திய உத்திகைின் எண்ணிக்ளகளய
பட்டியலிட முடியுமொ? அர ியல்  பின்னணியில் இந்த தவற்றிக்கு பங்கைித்த 
கொரணிகள் யொளவ? இதளன நீங்கள் எவ்வொறு வித்தியொ மொக
முன்தனடுப்பீீ்ர்கள்? இந்த பிரச் ொரத்ளத நீங்கள் மமற்தகொள்வரீ்கைொயின், 
எவ்வொறொன தந்திமரொபொயங்களை பயன்படுத்துவரீ்கள் என்பளத அளடயொைம் 
கொண முடியுமொ?
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த ொகு ி 9

கருத்துக்கரை உருவொக்கு ல்
திறன்வொய்ந்த பரப்புளர பிரச் ொரங்கள் பல்மவறு 
தரப்பினருக்கு ததைிவொன முளறயில் விடயங்களை 
முன்ளவக்கின்றன : தபொதுவொன கருத்துக்கள் 
பிரச் ொரத்தின் மநொக்கத்ளத வளரயறுக்கும் அமத 
 ந்தர்ப்பத்தில், பரந்தைவிலொன  மூகத்ளத அல்லது 
தபொதுமக்களை இலக்குளவக்கின்றன. இலக்கு மநொக்கிய 
கருத்துக்களை தபொறுத்தவளர அளவ குறிப்பிட்ட 
பங்குதொரர்கைிடம் மகொரிக்ளகளய முன்ளவக்கின்றன. கருத்துக்களை உருவொக்குவதற்கு 
முன்பொக, உங்கள் குறிக்மகொள்களையும் மகொரிக்ளககளையும் அளடயொைம் கொண்பளதயும், 
அதளன யொரிடம் ததரிவிக்க விரும்புகின்றரீ்கள் என்றும் (இலக்குகள்), அதனுடன் 
இலக்குகளை எவ்வொறு ஈடுபடுத்த திட்டமிட்டுள்ைரீ்கள் (தந்திமரொபொயங்கள்) என்பளதயும் 
உறுதிப்படுத்திக்தகொள்ளுங்கள். 

இரண்டு வளகயொக கருத்துக்கள் உள்ைன : அளவ முதன்ளம மற்றும் இரண்டொம் நிளல 
கருத்துக்கள் ஆகும். 

முதன்ளம கருத்துக்கமை முக்கியமொன விடயங்கள் ஆகும். இது பரந்துபட்டது, அளனவளரயும் 
ஈர்க்கும், எைிளமயொனது மற்றும் ததைிவொனது. ஒட்டுதமொத்த பரப்புளர பிரச் ொரத்ளதயும் 
ஒன்றொக ளவத்திருக்கும் கருப்தபொருளும் இதுமவ.  

 அடிப்பளட மகள்விகளுக்கொன பதிளல முதன்ளம கருத்துக்கள் வழங்கும்: 

• பரப்புளர த யற்பொட்டொைர்கள் யொர்?
• எந்த விடயத்ளத மொற்றமவண்டுதமன அவர்கள் பரப்புளர த ய்கின்றனர்?
• அவர்கள் முன்தமொழியும் மொற்றுத்திட்டம் என்ன?

                26



இரண்டொம் நிளல 
கருத்துக்கள் 

முன்தமொழியப்பட்ட மொற்றத்ளத இரண்டொம் நிரல கருத்துக்கள் விைக்குகின்றன 
மற்றும் நியொயப்படுத்துகின்றன. இலக்கு பொர்ளவயொைர்கைின் மதளவகள், உணர்வுகள் 
மற்றும் விருப்பங்களை இலக்கொகக் தகொண்டு இரண்டொம் நிளல கருத்துக்கள் 
கொணப்பட மவண்டும்.  

 முதன்ளம 
கருத்துக்களுக்கொன 
உதொரணம் 

தணிக்ளக மற்றும் தண்டளன வழங்கப்படொளமயின் பின்னணியில் முதன்ளம மற்றும் 
இரண்டொம் நிளல கருத்து ததரிவித்தல் ததொடர்பொன உதொரணங்களை நொம் தபற்றுக்தகொள்ை 
முடியும். நியொயமற்ற தணிக்ளக மற்றும் தண்டளன வழங்கப்படொளமக்கு எதிரொன 
 ட்டத்ளத ஊக்குவிப்பதில் ஊடக பரப்புளர அளமப்புகள் மிகவும்  க்திமிக்களவ. 
ஊடகவியலொைர்களுக்கொன பொதுகொப்பொன சூழளல கட்டிதயழுப்பும் த யற்பொட்டில் இலங்ளக 
உளழக்கும் பத்திரிளகயொைர்  ங்கத்தின் ஒத்துளழப்புடன், சுதந்திர ஊடக இயக்கம் 
முளனப்புடன் த யற்பட்டு வருகின்றது.  

 ர்வமத  ஊடகவியலொைர்  ம்மமைனத்தின் இளணயத்தைத்தில் தவைியிடப்பட்டுள்ை 
கீமழயுள்ை கட்டுளரயில், பிரகீத் எக்தனலிதகொடவின் வழக்கில் தண்டளன வழங்கப்படொமல் 
தொமதமொகின்றளம ததொடர்பொக விரிவொக விபரிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 இது தபொதுமக்களை இலக்கொகக் தகொண்ட ஒரு முதன்ளமக் கருத்து என்பமதொடு, பிரச் ிளன 
பற்றிய விழிப்புணர்ளவ உருவொக்குவளத மநொக்கமொகக் தகொண்டுள்ைது.  

                27



இரண்டொம் நிரல 
கருத்துக்களுக்கொன 
உ ொரைம்

இலங்ரகயின் மனி உரிரமகள் 
நிரலரமரய த ொடர்ந்து 
கண்கொைித்து அறிக்ரகயிடுவ ற்கும், 

தமொத்  மனி உரிரம மீறல்கைின் 
ஆ ொரங்கரை தசகரித் ல், 

பொதுகொத் ல் மற்றும் ம ிப்பீடு 
தசய்வ ற்கும் சர்வத ச 
தபொறுப்புக்கூறல் தபொறிமுரறரய 
நிறுவுமொறு ஐக்கிய நொடுகைின் மனி  
உரிரமகள் தபரரவரய வலியுறுத்தும் 
வரகயில் சர்வத ச மன்னிப்புச் சரப 
இந்  கருத்ர  தவைியிட்டுள்ைது 

இரண்டொம் நிரல கருத்துக்கரை 
உருவொக்கும்தபொது, பின்வரும் 
தகள்விகரைக் தகளுங்கள்

• யொரர இலக்குரவக்கின்றரீ்கள்? ( னிநபர் அல்லது  னித்துவமொன குழுரவ தமற்தகொள்
கொட்டுங்கள்) 

• அந்  இலக்கின் விருப்புகள் மற்றும் அவற்ரற எவ்வொறு பரப்புரர பிரச்சிரனயுடன்
இரைக்க முடியும்? 

• பிரச்சிரன பற்றி இலக்கு ஏற்கனதவ தகொண்டுள்ை அறிவு என்ன? 

• பிரச்சிரனரய எ ிர்க்கதவொ அல்லது ஆ ரிக்கதவொ இலக்கு எந்  நிரலரயக்
தகொண்டுள்ைது? 

• பிரச்சிரனயின் மீ ொன இலக்கின் தசல்வொக்கு நிரல என்ன? 

• இலக்கு எ ிர்பொர்க்கும் நடவடிக்ரக (தகொரிக்ரக) என்ன?

ஒரு குறிப்பிட்ட பொர்ரவயொைர்கரை இலக்கொகக் தகொண்ட கருத்துக்கள் இரண்டொம் 
நிரல கருத்துக்கள் எனப்படும். மிகவும்  ிட்டவட்டமொன ஒரு தநொக்கத் ிற்கொக இது 
கட்டரமக்கப்படுகின்றது. 

கீதழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ை கட்டுரரயிலும்  ண்டரன வழங்கப்படொரம குறித்  அத  
பிரச்சிரன, ஆனொல் தவறு தகொைத் ில் மற்றும் வித் ியொசமொன தநொக்கத் ில் 
சுட்டிக்கொட்டப்பட்டுள்ைது.  ண்டரன வழங்கப்படொரம குறித்து ஒரு பரந்துபட்ட 
தகொைத் ில் சர்வத ச மன்னிப்புச் சரப குறிப்பிடுகின்றது.  ண்டரன 
வழங்கப்படொரம மற்றும் இலங்ரகயில் என்ன நடக்கின்றது என்பது பற்றிய 
அடிப்பரட அறிரவக் தகொண்ட மக்களுக்கு இக்கட்டுரர மிகவும் தபொருத் மொனது 
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உதவிக்குறிப்பு - ஒரு எச் ரிக்ளக த ொல் 

எந்ததவொரு பிரச் ொர தகவல்களும் உண்ளமயிமலமய தனிப்பட்டளவ இல்ளல. தனிப்பட்ட 
வளகயில் ததொடர்பொடப்படும் எந்தத் தகவலும் பின்னர் ஒரு மநரம் 
பகிரங்கமொக்கப்படலொம்.  எனமவ, இலக்குளவத்து அனுப்பப்படும் தகவல்கைொக 
இருந்தொலும், அதுவும் தபொதுளமத் தகவல் எல்ளலயுடன் இளயந்து  ீரளமக்கப்பட 
மவண்டும் என்பமதொடு,  ிறந்த  ொன்றுகளை அடிப்பளடயொக தகொண்டிருக்க 
மவண்டும். தனிப்பட்ட "உளரயொடல்கள் மற்றும் தகவல்ததொடர்புகள், உரிய 
தரப்பினளரத் தவிர ஏளனமயொரிடம் பகிரப்பட்டொல், அது பிரச் ொரத்ளத எவ்வொறு 
பொதிக்கும் என்பளத பிரச் ொர த யற்பொட்டொைர்கள் எப்மபொதும் முழுளமயொக 
அறிந்திருக்க மவண்டும். மிளகப்படுத்தல், தரவுகளை தபருப்பித்தல் அல்லது 
அப்பட்டமொன தபொய்யுளரத்தல் என்பவற்றில் இருந்து விலகி இருக்க மவண்டும்..

த ொகு ி 10

பரப்புரர மூதலொபொயம் ஒன்ரற உருவொக்கு ல்

ஒரு பிரச் ொரத்தின் மநொக்கங்கள், இலக்குகள் மற்றும்
தகவல்களை ஒத்திள க்கப்பட்ட முளனவொக
ஒருங்கிளணக்கும் திட்டமம ஒரு பரப்புளர
த யற்பொட்டொைரின் மூமலொபொயமொகும். நன்கு
ஒழுங்களமக்கப்பட்ட பரப்புளர த யற்பொட்டின்
மூமலொபொயம் என்பது, மநொக்கங்களை குறுகிய கொலம்,

இளடக்கொலம் மற்றும் நீண்ட கொலம் என வளகப்படுத்தி,
அமுலொக்க மவண்டிய தந்திமரொபொயங்களைக்
மகொடிட்டுக் கொட்டுவதொகும். வலுவொன
மூமலொபொயங்கள் தர்க்க ரீதியில்
வடிவளமக்கப்பட்டிருக்கும். இதனொல் ஆரம்ப
மநொக்கங்கள், தளடகளை குளறத்து பிற்கொல
மநொக்கங்களை அளடவதற்கொன படிகளை
உருவொக்குகின்றன. ஒரு பிரச் ொரத்தின் இலக்குகள்,

மநொக்கங்கள், குறிக்மகொள், மகள்விகள் மற்றும் தகவல்
அனுப்புதல் மபொன்றளவ குறித்த முடிவுகளை
எடுப்பதற்கொன அடிப்பளட கட்டளமப்ளப
உருவொக்குவமத பரப்புளர த யற்பொட்டு
மூமலொபொயத்தின் மநொக்கமொகும். இந்த
கட்டளமப்பொனது உள்ளூர் அர ியல் சூழளலக் கருத்திற்
தகொண்டு அளமவமதொடு அபொயங்களைக் குளறக்க
உதவும். ததைிவொன ஒரு மூமலொபொயமொனது, ஒரு
பிரச் ொரத்திற்கு மொறுபடும் அர ியல் சூழ்நிளலகைொல்
மமதலழக்கூடிய எதிர்பொரொத  வொல்களை ளகயொை
உதவும்.

நிகழ்வு ஆய்வு பகுப்பொய்வு 
தகொங்மகொ ஜனநொயகக் குடியரசு ததொடர்பொன ஒரு ஆய்ளவ மீண்டும் பொர்ப்மபொம். இந்த நிகழ்வு 
ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை தந்திமரொபொயங்களுடன் ததொடர்புளடய மகொரிக்ளககள், 
தந்திமரொபொயங்கள் மற்றும் அபொயங்களை உங்கைொல் தபயரிட முடியுமொ? 
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தகொங்தகொ ஜனநொயக குடியரசிலுள்ை சட்டக் கட்டுப்பொடுகரை சவொலுக்கு உட்படுத் ல் 

தகொங்மகொ ஜனநொயகக் குடியர ில், கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு முதல்  ிவில்  மூக அளமப்புகைின் 
நிளலளம மமொ மளடந்து வருகின்றது.  ிவில்  மூக அளமப்புகள் மற்றும் த யற்பொட்டொைர்கள் மீது 
தபொலிஸொரும் பொதுகொப்புப் பிரிவினரும் தொக்குதல் நடத்துவது, மிரட்டல் விடுப்பது, தன்னிச்ள யொன 
ளகது மற்றும் திட்டமிட்ட படுதகொளல மபொன்ற விடயங்கைொல் பொதிப்ளப எதிர்தகொண்டுள்ைனர். 
விமர் னங்களை அதிகைவில் ஒடுக்கிய  அர ொங்கம்,  ிவில்  மூகத்தின் மீது மமலும் கட்டுப்பொடுகளை 
விதிக்கும்  ட்டத்ளத 2017ஆம் ஆண்டு முன்தமொழிந்தது. 

குறிக்தகொள் : அச்சுறுத்தல், வன்முளற அல்லது அர ொங்கத்தின் தளலயடீுகைின்றி  ிவில்  மூகம் 
த யற்படுவதற்கொன சூழளல உருவொக்குதல். 

மூதலொபொயம் :  ிவில்  மூகத்ளத கட்டுப்படுத்தும்  ட்டத்ளத மதொற்கடித்து,  ிவில்  மூக அளமப்புகளுக்கு 
 மூகத்தின் ஆதரளவ கட்டிதயழுப்பும் வளகயிலொன ஒரு முயற் ிளய உள்ளுர்  ிவில்  மூக அளமப்பு 
ஆரம்பித்தது. 

 ந் ிதரொபொயங்கள்: மத ிய ரீதியிலொன அர ியலில் த ல்வொக்கு த லுத்துவதில் உள்ை  ிரமம் கொரணமொக, 

 ட்ட வளரளப இளடநிறுத்துவதற்கு அவர்கைின் ஆதரளவப் தபற உள்ளூர் மட்டத்தில் உள்ை நொடொளுமன்ற 

உறுப்பினர்களை குறிளவக்க  ிவில்  மூக அளமப்பு முடிவு த ய்தது.  ிவில்  மூக அளமப்புகளுக்கு எதிரொன 

அச்சுறுத்தல்கள் அதிகமொக கொணப்படும் வடக்கு மற்றும் ததற்கு கியு ஆகிய இரண்டு மிகவும் தகொந்தைிப்பொன 

மொகொணங்கைில் கவனம் த லுத்த  ிவில்  மூக அளமப்பு தீர்மொனித்தது. குறித்த  ட்டத்திற்கு எதிரொன 
அவர்கைின் பரப்புளரகளை ஒருங்கிளணக்கும் முகமொக 2017ஆம் ஆண்டு மம மொதம் முதல் த ப்தடம்பர் 
மொதம் வளர, 48  ிவில்  மூக அளமப்புகளுக்கு இரண்டு மொகொண தைங்களை உருவொக்குவதற்கு  ிவில் 
 மூக அளமப்பு உதவியது. அர ொங்கத்தொல் இலக்குளவக்கப்பட்ட ஆர்வலர்கைிடமிருந்து தகவல்களைத் 
திரட்டுவதற்கு ஆறு கவனக் குழுக்களை (Focus groups) த யற்படுத்தினர். குறித்த கவனக் குழுக்கைின் 
முடிவுகள், ஊடகப் பிரச் ொரங்கைிலும் உள்ளுர் மற்றும் மொகொண மட்டத்தில் தீர்மொனம் 
எடுப்பவர்களுடனொன  ந்திப்புகைிலும் பயன்படுத்தப்பட்டன. 

விரைவு:  ிவில்  மூக அளமப்புகைின் கூட்டங்களுக்கு இளடயூறு விளைவிப்பளத விடுத்து, கூட்டங்களை 

அளமதியொன முளறயில் கண்கொணிக்கத் ததொடங்கிய தபொலிஸொரின் நடத்ளதயில் ஒப்படீ்டைவில் குறுகிய 
கொலத்திற்குள் ஏற்பட்ட மொற்றத்ளதக் கண்டு  ிவில்  மூக அளமப்பினர் ஆச் ரியமளடந்தனர். ஊடகப் 

பிரச் ொரத்தின் விளைவொக  ிவில்  மூகத்தின் மீதொன தபொதுமக்கைின் ஆதரவும் அதிகரித்தது. அத்மதொடு, 
தபரும்பொலொன தபொதுமக்கள் தமது களடகளையும் அலுவலகங்களையும் மூடிவிட்டு,  ிவில்  மூக 
அளமப்பு ஏற்பொடு த ய்த வன்முளறயற்ற அளமதிப் மபரணிக்கு ஒற்றுளமயுடன் ஆதரவைித்தனர். 
உள்ளூர் மட்டத்தில் கவனம் த லுத்துவதன் மூலமும், நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்குகளை தகொண்டிருப்பதன் 
மூலமும்,  ிவில்  மூக அளமப்பு உண்ளமயொன தபறுமபறுகளை தபற்றுக்தகொள்ை முடிந்தது. அரசு  ொரொ 
அளமப்புகளை கட்டுப்படுத்தும்  ட்ட அச்சுறுத்தல் கொணப்படுகின்றது. ஆனொல், அதன் ஆரம்ப முயற் ிளய 
 ிவில்  மூக அளமப்பு மதொற்கடித்தது 
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பிரச்சொரத் ிற்கொன கொல அைவு:

நீண்ட கொலம் அல்லது குறுகிய கொலத்ளத வளரயறுக்கும் விதிகள் எதுவும் கிளடயொது. வளககள் 

தற் ொர்புளடயளவ மற்றும் அர ியல் கட்டளமப்பின் தவைிப்பளடத் தன்ளம, குறிக்மகொைின் 

 ிக்கலொன தன்ளம, கிளடக்கக்கூடிய வைங்கள் ஆகியவற்ளற தபரிதும்  ொர்ந்துள்ைது. ஒரு உத்மத 

கொல அைவு கொணப்படலொம்:

• நீண்ட கொல மநொக்கங்கள் 3-5 வருடங்கைில் நிளறமவற்றப்படும்

உதொரணம் - பங்குதொரர் பகுப்பொய்வின் முக்கிய 
த யற்பொட்டொைர்கைிடம்  பரப்புளர த ய்தல்.
• இளடக்கொல மநொக்கங்கள் 1-2 வருடங்கைில் நிளறமவற்றப்படும்
உதொரணம் – பரப்புளர கருத்துக்களை வழங்குதல், கூட்டணிகள்
மற்றும் வளலயளமப்புகைின் ஒரு பகுதியொக இருத்தல்.

• குறுகிய கொல மநொக்கங்கள் 6 மொதங்கள் ததொடக்கம் 1 வருட
கொலத்திற்குள் நிளறமவற்றப்படும்.
உதொரணம்.: இரண்டொம் நிளல ஆய்வு, முக்கிய பங்குதொரர்களுடனொன
ஆமலொ ளன.

நிகழ்வு ஆய்வு பகுப்பொய்வு 

தகவல் அறியும் உரிளம ததொடர்பொன தகொள்ளக உருவொக்கத்திற்கு மதளவப்பட்ட கொல அைளவ 
கீழ்கொணும் விடயத்தில் பொர்க்கவும். நீங்கள் 1995இல் வொழ்பவர் என ளவத்துக்தகொண்டொல், 
குறுகிய, இளடக்கொல மற்றும் நீண்டகொல குறிக்மகொள்கைொக நீங்கள் எவற்ளற கருதுவரீ்கள்? 

1994: ‘அர ொங்கத்தின் ஊடகக் தகொள்ளக’ என்ற தளலப்பிலொன அளமச் ரளவப் பத்திரத்ளத மபொக்குவரத்து, 
தகவல் மற்றும் விமொனம ளவ அளமச் ர் தர்ம ிறி ம னொநொயக்க அறிமுகப்படுத்தினொர்

1995: ஊடக சுதந்திரம் மற்றும் கருத்துச் சுதந்திரத்ளதப் பொதிக்கும்  ட்டங்களை  ீர்திருத்துவது குறித்து
அரசுக்கு ஆமலொ ளன வழங்க  ிமரஷ்ட  ட்டத்தரணி திரு. ஆர். மக. டபிள்யூ குணம கர தளலளமயிலொன 

குழு நியமிக்கப்பட்டது. தகவல் அறியும் உரிளமச்  ட்டத்ளத உருவொக்க இக்குழு பரிந்துளரத்தது.

1996: நீதியர ர் ஏ. ஆர். பி. அமர ிங்க தளலளமயிலொன இலங்ளக  ட்ட ஆளணக்குழு, தகவல் அறியும் 

 ட்ட வளரளப தயொரித்தது.

1998: இலங்ளக உளழக்கும் பத்திரிளகயொைர்கள்  ங்கம், சுதந்திர ஊடக இயக்கம், இலங்ளக
பத்திரிளக  ங்கம் மற்றும் இலங்ளக பத்திரிளக ஆ ிரியர்  ங்கம் ஆகியவற்றின் தளலளமயிலொன
ஊடக சுதந்திரம் மற்றும்  மூகப் தபொறுப்பு ததொடர்பொன தகொழும்பு பிரகடனம், இலங்ளகயில் தகவல் 

அறியும் உரிளமச்  ட்டத்தின் அவ ியத்ளத வலியுறுத்தியது.

2000: 2000ஆம் ஆண்டு அர ியலளமப்பு முன்வளரபில் ‘தகவல் அறியும் உரிளம’ பிரிவும் 
உள்ைடங்கியிருந்த மபொதும், குறித்த  ட்டமூலம் ஒருமபொதும் பொரொளுமன்றத்தில் 
நிளறமவற்றப்படவில்ளல

2004: 2004ஆம் ஆண்டு தகவல் அறியும் உரிளமச்  ட்ட வளரளப பிரதமர் குழு உருவொக்கியது. இது
அளமச் ரளவயில் அங்கீகொரம் தபற்ற பின்னர் பொரொளுமன்றத்தில்  மர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2010: 2010ஆம் ஆண்டு நீதியளமச் ரொக இருந்த மிலிந்த தமொரதகொடவின் முயற் ியொல், குறித்த 
 ட்டமூலம் 2010இல் திருத்தப்பட்டது.

2011: 2011ஆம் ஆண்டு எதிர்க்கட் ி பொரொளுமன்ற உறுப்பினரொக த யற்பட்ட திரு.கரு ஜயசூரிய, 
2004இல் உருவொக்கப்பட்ட தகவல் அறியும்  ட்டமூலத்ளத தனிநபர்  ட்டமூலமொக 
பொரொளுமன்றில்  மர்ப்பித்தொர். ஆனொல் அது பொரொளுமன்றத்தில் விவொதத்திற்கு 
எடுத்துக்தகொள்ைப்படவில்ளல. பின்னர், கற்றுக்தகொண்ட பொடங்கள் மற்றும் நல்லிணக்க 
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ஆளணக்குழு (LLRC) 2011ஆம் ஆண்டு தவைியிட்ட தனது இறுதி அறிக்ளகயில், தகவல் அறிவும் 
உரிளமச்  ட்டத்ளத அறிமுகப்படுத்துமொறு அரசுக்கு பரிந்துளரத்தது.

2013: கற்றுக்தகொண்ட பொடங்கள் மற்றும் நல்லிணக்க ஆளணக்குழுவின் 2013ஆம் ஆண்டு மத ிய த யற்திட்டத்தின் 

ஒரு த யற்பொடொக இதளன உள்ைடக்கியது 

2015: அர ியலளமப்பின் 19ஆவது திருத்தச்  ட்டத்தின் மூலம் தகவல்களை தபற்றுக்தகொள்வதற்கொன 

அர ியலளமப்பு உரிளமளய மக்கள் தபறுகின்றனர்.

2016: ஜூன் 23 அன்று, இலங்ளகப் பொரொளுமன்றம், ஒரு புகழ்தபற்ற நடவடிக்ளகயொக, குடிமகனின் தகவல் 
அறியும் அடிப்பளட உரிளமக்கு அர்த்தம் தகொடுக்கும் வளகயில் தகவல் அறியும் உரிளமச்  ட்டத்ளத 
இயற்றியது.

த ொகு ி 11

பரப்புரர  ிட்டமிடல்

பரப்புளர திட்டமிடல் என்பது சுழற் ி முளறயிலொனது. அதொவது ததரிவுத ய்யப்பட்ட 
மூமலொபொயம் மற்றும் தந்திமரொபொயங்களை மமலும் பிரச் ொரங்கைில் இளணப்பதன் மூலம்
தவற்றிளய உருவொக்குகின்றது. பிரச் ொரங்களை வடிவளமக்கும்மபொது, தந்திமரொபொயங்கள்
மற்றும் உத்திகளை நொம் ததொடர்ந்து மதிப்படீு த ய்து,  ீர்த ய்ய மவண்டும்.

விடயங்கரை பின்த ொடர் ல், கருத்துக்தகொரல், சரீ்தசய் ல்

ஒரு பிரச் ொரத்ளத ஆரம்பிக்கும்மபொது, நளடமுளறயிலுள்ை த யற்பொடுகளுடன் 
ததொடர்புளடய தகவல்களை முடிந்தைவு நீங்கள் பதிவுத ய்துதகொள்வது அவ ியம். 
இயல்பொகமவ பிரச் ொரங்கள் கூட்டுப்பயனுளடயதொக இருக்க மவண்டும் என்பதொல், 
எதிர்கொல த யற்பொடுகள் பற்றிய தகவல்களை வழங்கவும் வழிநடத்துவதற்கும், கடந்த 
கொல த யற்பொடுகள் பற்றிய தகவல்கள் உதவும். இது உங்கள் பணியின் தொக்கத்ளத 
மதிப்பிடுவது மற்றும் தளடகளுக்கு பதிலைிப்பதில் தவைிப்பளடயொக மற்றும் தநகிழ்வொக 
இருப்பது அல்லது கடந்தகொல அணுகுமுளறகள் த யற்படொத  ந்தர்ப்பத்தில் 
நடவடிக்ளககளை மொற்றுவது ஆகியவற்ளற உள்ைடக்கும். எவ்வொறொன தகவல்கள் 
தபொருத்தமொனளவ மற்றும் எவ்வைவு தகவல்களை ம கரிக்க மவண்டும் என்பளத 
புரிந்துதகொள்வது மிகவும் அவ ியம். தரவு ம கரிப்பிற்கும் ஒழுங்களமப்பிற்கும் மநரமும் 
வைமும் த லவொகலொம். ஆகமவ, தரவு ம கரிப்பிற்கொக மொத்திரம் தகவல் ம கரிப்பில் 
ஈடுபட மவண்டொம் என்பளத நொம் அழுத்தமொக ததரிவிக்கின்மறொம். ததொடர்புளடய 
தகவளல எவ்வொறு கண்டறிவது, தரளவ எவ்வொறு  ரியொக மதிப்பீடு த ய்வது மற்றும் 
உங்கள் பரப்புளர த யற்பொடுகளை எப்மபொது  ீர்திருத்துவது என்பது ததொடர்பொன 
தகவல்களை இந்த கருவித்ததொகுப்பின் மூன்றொவது பிரிவு விைக்குகின்றது.   
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பிரிவு இரண்டு 
தகொள்ரக உருவொக்கம் 

அறிமுகம் 
முக்கியமொன பிரச் ிளனகள் ததொடர்பொன தகொள்ளக நிளலகளை, பரப்புளர த யற்பொட்டு 
அளமப்புகள் உருவொக்க மவண்டும். பங்குதொரர்கள் மற்றும் தபொதுமக்கைின் 
கருத்துக்களைக் தகொண்டு  ொத்தியமொன தகொள்ளக நிளலகளை நிறுவனங்கள் 
உருவொக்குகின்றன. தமது சூழளல நன்கு மதிப்பீடு த ய்வதன் மூலம், தமது உறுப்பினர்கள் 
அல்லது ததொகுதிகைிலுள்ை முக்கிய பிரச் ிளனகளை அளமப்புகள் புரிந்துதகொள்வமதொடு, 
 ரியொன மநரத்தில் நடவடிக்ளக எடுப்பதற்கொன வொய்ப்புகளை அளடயொைம் கண்டுதகொள்ை 
முடியும்.  

நிறுவனங்கள் தமது உள்ைக தகொள்ளக வகுப்பின்மபொது கருத்திற்தகொள்ை பின்வரும் முக்கிய 
கொரணிகள் ததொடர்பொக இந்த பிரிவில் நொம் ஆரொய்மவொம்: 

• கவல் தசகரிப்பு  –  நிறுவனங்கள்  ங்கள் தகொள்ரக நிரலகள் குறித்து சிறந்
ீர்மொனங்கரை தமற்தகொள்ை இது உ வும்.

பரப்புளர த யற்பொட்ளட 
இலகுபடுத்த கீழ்வரும் இலகு 
வழிளய பயன்படுத்தலொம்:

• யொர்: நீங்கள் யொளர  ந்தித்தீர்கள்? மபொரொட்டத்ளத முன்தனடுத்தவர் மற்றும்
பங்குபற்றிமயொர் யொர்?  மூக ஊடக த யற்பொட்டில் கலந்துதகொண்டவர் யொர்?

• என்ன : என்ன நடந்தது? கூட்டத்தில் கலந்துளரயொடப்பட்ட விடயம் என்ன?
எதிர்ப்பு ததரிவிக்கப்பட்ட விடயம் என்ன?

• எப்மபொது : கூட்டம் அல்லது த யற்பொடு எப்மபொது இடம்தபற்றது?
• எங்மக : கூட்டம் அல்லது த யற்பொடு எங்மக இடம்தபற்றது?
• ஏன் : கூட்டம், எதிர்ப்பு நடவடிக்ளக அல்லது த யற்பொட்டின் மநொக்கம் என்ன?
• எப்படி : த யற்பொடு எவ்வொறு இடம்தபற்றது? இந்தக் கூட்டம் மூன்றொம்

தரப்பினரொல் நடத்தப்பட்டதொ? எதிர்ப்பு நடவடிக்ளக தன்னிச்ள யொனதொ அல்லது
ஏற்கனமவ திட்டமிடப்பட்டதொ?
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• தபற்றுக்தகொண்ட  கவல்கரை பயனுள்ை வரகயில் நிர்வகிக்க மற்றும்
பயன்படுத்துவ ற்கொன கட்டரமப்புகரை தகொண்டிருத் ல்

• அரனவரரயும் உள்ைடக்கிய மற்றும் கொலத் ிற்தகற்ற ஆதலொசரன தசயன்முரற
ஒன்ரற தசயற்படுத்துகின்ற முரற.

த ொகு ி 1  கவல் தசகரிப்பு 

தற்கொல நிகழ்வுகள் பற்றிய தகவல்கைின் முக்கிய பகுதியொக தகவல் ம கரிப்பு 
கொணப்படுகின்றது. பரப்புளர த யற்பொட்ளட முன்தனடுக்கும் ஒவ்தவொரு நிறுவனமும் 
த யற்படுத்தக்கூடிய மற்றும் நளடமுளற  ொத்தியமொன அணுகுமுளறளய தகொண்டிருக்க 
மவண்டும். 

தரத்தின் அடிப்பளடயிலொன 
தரவுகளை ம கரிக்கும் 
கருவிகள் 

நடத்ளத, அனுபவங்கள் அல்லது
நம்பிக்ளககள் பற்றிய 
தகவல்களை விபரிப்பு 
அடிப்பளடயிலொன 
(இலக்கமற்ற) தரவுகள் 
வழங்குகின்றன. அத்மதொடு, 
எப்படி, ஏன் என்ற 
மகள்விகளுக்கும் 
பதிலைிக்கின்றது. 

கருவிகள் : மநர்கொணல்கள், 
இலக்குக் குழுக்கைின் அைளவ 
அடிப்பளடயொகக் தகொண்ட 
கருவிகள் 

இலக்கங்களை அடிப்பளடயொகக் 
தகொண்ட தரவுகளை அைவிடலொம் 
மற்றும் புள்ைிவிபர ரீதியொக 
பகுப்பொய்வு த ய்யலொம், 
கொரணிகளுக்கு இளடமய ததொடர்ளப 
ஏற்படுத்துகின்றது, என்ன, எத்தளன 
அல்லது யொர் மபொன்ற மகள்விகளுக்கு 
பதிலைிக்கின்றது.

கருவிகள்: மதிப்படீுகள்,    
பரிம ொதளனகள், ஆய்வுகள்

அைளவக்குரிய தரவு ம கரிப்பு 
கருவிகள் 
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பயனுள்ை  கவல் மூலங்கள் சில கீதழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ைன:

1. அர ொங்க உத்திமயொகபூர்வ அறிவிப்புகள் மற்றும் அறிக்ளககள்
2. வர்த்தமொனி
3. ர்வமத  த ய்திகள்
4. தபொலிஸ் அறிக்ளககள்
5. பத்திரிளககள் மற்றும் இலத்திரனியல் ஊடகம்
6. ர்வமத  நிறுவனங்கள் மற்றும் தன்னொர்வ ததொண்டு

நிறுவனங்கைின் அறிக்ளககள்

உங்கைது தகொள்ளகரீதியொன தீர்மொனங்களை ததரிவிப்பதற்கொன  உள்ைடக்கம், தரவுகள் 
மற்றும் புள்ைிவிபர நிளலளய வழங்குவதற்கு இந்த மூலங்கள் பயனுள்ைதொக அளமயும். 
எவ்வொறொயினும், அளவ முதல்நிளல தகவல்கைொல் மமலதிகமொக கட்டளமக்கப்பட்டதொக 
அளமய மவண்டும்: தகொள்ளகயொல் பொதிக்கப்பட்ட மக்கைிடம் மநரடியொக மபசுதல். 
உங்கைது நிறுவன உறுப்பினர்கள்,  ம்பந்தப்பட்ட பிரளஜகள் அல்லது தபொதுமக்கள் இதில் 
உள்ைடக்கப்பட்டிருக்கலொம். பல்மவறு கொரணங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமொனதொக 
முதல்நிளல தகவல் ம கரிப்பு அளமகின்றது. 

1. உண்ளமகளை  ரிபொர்க்க (ஏளனயவற்ளற விட  ில உத்திமயொகபூர்வ மூலங்கள்
நம்பகத்தன்ளம வொய்ந்தளவ)

2. தகொள்ளககள் மக்களை எவ்வொறு பொதிக்கின்றன மற்றும் அவர்கள் அனுபவிக்கும்
பிரச் ிளனகளுக்கு என்ன மொற்றத்ளத ஏற்படுத்தும் என்பளதப் புரிந்துதகொள்ைல்

3. உங்கள் தகொள்ளக நிளலப்பொட்டிற்கொக தீவிரமொக த யற்படும்மபொது, சூழலுக்குப்
தபொருத்தமொன மற்றும் பயனுள்ை நிகழ்வு ஆய்வுகளை வழங்குவதற்கொன தூண்டளல
இளவ வழங்குகின்றன.

தற்மபொது கொணப்படும் மூலங்கைின் பட்டியளல மீண்டும் பொர்க்கவும். இதில் எத்தளன 
முதல்நிளல மூலங்கள் உள்ைடக்கப்பட்டுள்ைன? 
தரவு ம கரிப்பின் மொற்று முளறகளும் உள்ைன:

அத்தளகய  ில மொற்று முளறகளுக்கு  ிறந்த உதொரணங்களை மனித உரிளம  ொர்ந்த புதிய 
தந்திமரொபொயங்கள் வழங்குகின்றன.
• வளரபடங்கள்:

• ளகயடக்க ததொளலமப ிகள் மற்றும்
குறுஞ்த ய்திகள்:

• இளணயம் மற்றும் ளகயடக்க
ததொளலமப ி விளையொட்டுக்கள்
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ததொகுதி 2  கவல்கரை ஒழுங்கரமத் ல் மற்றும் 
பகிர்ந்துதகொள்ளு ல்

தகவல்களை நீங்கள் ம கரித்த பின்னர், அதளன 
உள்ைக ரீதியில் ஒழுங்களமக்கவும் பகிரவும், 
பயன்படுத்தவும் ஒரு அளமப்பு இருக்க மவண்டும்.

தகவல்களை அர்த்தமுள்ை முளறயில் பயன்படுத்த இது 
உங்களுக்கு உதவுகின்றது. திறந்த தகவல் பகிர்வு என்பது
உங்கள் நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்கைிளடமய
தகவல்களைப் பகிர்வதற்கொன ஒரு புதுளமயொன
அணுகுமுளறயொகும். இது இலவ  பரிமொற்றத்ளத ஊக்குவிக்கும் அமத  ந்தர்ப்பத்தில், 
தபொறுப்பற்ற பயன்பொட்ளடத் தடுக்க உதவும் கட்டுப்பொடுகளை நளடமுளறப்படுத்த 
நிறுவன மற்றும் ததொழில்நுட்ப உட்கட்டளமப்ளப நிறுவுவது திறந்த தகவல் பகிர்வு 
எனப்படுகின்றது.

 

 

 

• உத்திமயொகபூர்வ மூலங்கைில் இருந்து ம கரிக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் அறிக்ளககள் -

உங்கள் தகொள்ளககளை கட்டளமக்கும் மபொது அதற்கு உதவும் மூலங்கைொக
இவற்ளற பயன்படுத்தலொம்.

• தவைிக்கை அலுவலக அறிக்ளககள்
• உறுப்பினர்கள் அல்லது தபொதுமக்களுடனொன நிகழ்வு ஆய்வுகள் மற்றும் ததொடர்புகள்.

இவற்றில் புளகப்படங்கள் மற்றும் கொதணொைிகள் உள்ைடங்கும்
• தகவல் ததொடர்பு மற்றும் ஆமலொ ளனக்கு பயனுள்ைதொக நீங்கள் கருதும்
பங்குதொரர்கைின் தரவுத்தைம்.

விடயங்கரை தசமிக்கும் தபொது கருத் ிற்தகொள்ை தவண்டிய சில தகொள்ரககள்:

1. கவல் ஏற்கனதவ தபொதுத்  ைத் ில் கொைப்படுகின்ற ொ?   தபொதுதவைியில்
பகிரப்பட்ட அர   ொர்பற்ற நிறுவனங்கைின் அதிகொரப்பூர்வ அறிக்ளககள், த ய்தி
அறிக்ளககள் மற்றும் தரவுகள், பகிரப்பட்ட மகொப்புளறயில்(கைில்) (shared folders)
ம மிக்கப்படும். உள்ைடக்கத்ளத ஒழுங்களமத்தல், அளதப் புதுப்பித்தல் மற்றும்
மகொப்புளறகளுக்குள் த ன்று தகவல்களை தபற்றுக்தகொள்வதற்கொன அனுமதிகளைக்
கட்டுப்படுத்துதல் மபொன்ற த யற்பொடுகளுக்கு தபொறுப்பொக ஒருவர் இருக்கமவண்டும்.
இங்குள்ை முக்கியப் பிரச் ிளன என்னதவன்றொல், நிறுவனத்திலுள்ை  ம்பந்தப்பட்ட
அளனவருக்கும் தகவல்களை தபற்றுக்தகொள்வளத உறுதிப்படுத்துவதொகும். அவ்வொறு
இடம்தபற்றொல், தரவு ததொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்படுவளத உறுதிப்படுத்தும் அமத
 ந்தர்ப்பத்தில் அவர்கள் தமது பணிக்கொக அவற்ளற தபற்றுக்தகொள்ை முடியும். 

குறிப்பு: தரவுகளும் அறிக்ளககளும் உங்கள் தகொள்ளக நிளலகளை ஆதரித்தொல், உங்கள்
இளணயத்தைத்திலுள்ை அ ல் உள்ைடக்கத்திற்கொன இளணப்புகளைப் பகிர்வதும்
பயனுள்ைதொக இருக்கும்.

எந்த வளகயொன தகவளல 
ம மிப்பது பயனுள்ைதொக இருக்கும்?
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2. கவல்கரை நொம் எங்கு தசமிக்கின்தறொம்?  பகிரப்பட்ட தகவல்களைச்
ம மிப்பதற்கு பல்மவறு கட்டளமப்புகள் உள்ைன. Google, Dropbox, Box, Diligent மற்றும் Teams
என்பன இதற்கு  ில உதொரணங்கைொகும். இந்த கட்டளமப்புகள் பொதுகொப்பொனளவ
என்பளதயும், ஒவ்தவொரு மகொப்புளறயிலும் (Folder) உள்ைடக்கத்ளதப் பரொமரிப்பதற்கும்
உட்த ல்லும் அனுமதிளய நிர்வகிப்பதற்கும் தபொறுப்புவொய்ந்த பணியொைர் ஒருவர்
உள்ைளதயும், தகவல்கைில் மொற்றம் த ய்ய அனுமதிகளை வழங்கும்மபொது கவனமொக
இருப்பளதயும் உறுதித ய்து தகொள்ளுங்கள். உள்ைடக்கத்தின் மமலதிக கொப்புப் பிரதி
(backup) ஒன்ளற எப்மபொதும் ளவத்திருப்பது அவ ியம். Cloud storage பயன்படுத்தப்பட்டொல்
பொதுகொப்பு தநறிமுளறகள் உள்ைன என்பளத உறுதிப்படுத்திக்தகொள்ளுங்கள்

3. கவல்களுக்குள் பொதுகொக்கப்பட்ட  ரவுகள் உள்ைடக்கப்பட்டுள்ைனவொ?  

பிரச் ிளனகளை புரிந்துதகொள்வதற்கு  முதல்நிளலத் தகவல் ம கரிப்பு இன்றியளமயொதது. 
மற்றும் விைம்பர விடயங்களை விைக்குவதற்கும் பிரச் ொரங்களை உயிர்ப்பிப்பதற்கும் 
மிகவும் பயனுள்ைதொக அளமயும். எனினும், இந்தத் தகவளலச் ம மிப்பதில் நீங்கள் 
கவனம் த லுத்துவதும், தமது தகவளலப் பகிர்ந்துதகொள்வதற்குச்  ம்மதிக்கொதவர்கைின் 
விருப்பத்திற்கு மதிப்பைித்து, தகவல் உரிளமயொைரின் ஒப்புதலுடன் மட்டுமம பகிர்ந்து 
தகொள்வதும் முக்கியம்.

தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கைிடமிருந்து அறிக்ளககளைச் ம கரிக்கும் மபொது, எந்தத்
தகவளலப் பகிரலொம், ஏன், யொருடன் பகிரலொம் என்பளதப் பற்றி தவைிப்பளடயொக இருக்கவும்,

மமலும் அவர்கைின்  ம்மதத்ளத தபறவும். தனிநபருடன் உளரயொடிய உங்கள்
நிறுவனத்திலுள்ை நபரின் தபயர் மற்றும் அந்த உளரயொடல் இடம்தபற்ற திகதி 
ஆகியவற்ளறக் தகொண்டு  ரிபொர்ப்புப் பட்டியளல உருவொக்குவது  ிறந்த த யற்பொடொகும்.
 ம்பந்தப்பட்ட நபரின் ததொடர்பு விபரங்களைப் பொதுகொப்பொகச் ம மித்து ளவத்திருப்பளத 
உறுதித ய்துதகொள்ைவும். அவ்வொறு த ய்யும்மபொது பிறிததொரு  ந்தர்ப்பத்தில் அவருடன் 
அந்த தகவல்களை  ரிபொர்த்துக்தகொள்ை முடியும்.  

நிகழ்வு ஆய்வுகளை பயன்படுத்தும் மபொது,  ம்பந்தப்பட்ட நபர் அல்லது நிறுவனத்திற்குச் 
த ன்று, அவர்கைின் களத பகிரப்படுவதில் அவர்கள் இன்னும் மகிழ்ச் ியளடகிறொர்கைொ
என்பளத மீண்டும்  ரிபொர்த்து, ஏமதனும் ததொடர்புளடய விபரங்கள் இருக்குமொயின் 
அதளனப் தபற்று புதுப்பித்துக்தகொள்வது  ிறந்த முளறயொகும். 

மின்னஞ் ல் முகவரிகள், ததொளலமப ி எண்கள், வயது மற்றும் முகவரி மபொன்ற தனிப்பட்ட
தரளவச் ம மிக்கும் மபொது, உரிய  பொதுகொப்பு தநறிமுளறகளை ளகயொள்வதில் மிகவும் 
அவதொனமொக த யற்படுங்கள். குறிப்பொக தனிநபர் ஒருவர் தனது அளடயொைத்ளத 
பொதுகொக்குமொறு குறிப்பிட்டொல் அதுகுறித்து மிகவும் அவதொனமொக த யற்படுங்கள்.

பயிற் ி

நிறுவனத்தின் குறிப்பிட்ட  விடயங்களுக்கு 
நியமிக்கப்பட்டுள்ை உறுப்பினர்களுடன் 
உங்கள் நிறுவனத்திற்கொன  ிறந்த தகவல் 
ம கரிப்பு, ம மித்தல் மற்றும் பகிர்தல் 
திட்டத்ளத உருவொக்கவும்.
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த ொகு ி 3

ஆதலொசரன 
தகொள்ளக உருவொக்கத்திற்கு உள்ைக மற்றும் தவைிப்புற ஆமலொ ளனளய உள்ைடக்கிய 
ததைிவொன த யன்முளற ஒன்று அவ ியமொகின்றது. தகொள்ளக உருவொக்கத்ளத 
ஆரொய்வதில் கருத்திற்தகொள்ை மவண்டிய முக்கிய கொரணிகைொக, நிறுவனத்தின் 
தளலளமத்துவ மபொக்கு மற்றும் கலொச் ொரம் என்பன கொணப்படுகின்றன. 

உள்ைக ஆதலொசரன – சிறந்  நரடமுரறகள்

1. உங்கள் நிறுவனத்தின் தகொள்ளக உருவொக்கத்திற்கு யொர் தபொறுப்பு என்பதும், 

உறுப்பினர்கள்/ஊழியர்கள்/தன்னொர்வத் ததொண்டர்கள் தமது மயொ ளனகளைப் பரப்புளர த ய்வதற்கு
எவ்வொறொன நளடமுளற கொணப்படுகின்றது என்பது பற்றியும் ததைிவொக இருக்க மவண்டும்.
பின்வரும் மகள்விகளை மகளுங்கள்: 
• வழளமயொன கூட்டங்கள் நளடதபறுகின்றனவொ? 

• கல உறுப்பினர்களுடனும் கலந்தொமலொ ிக்கப்படுகின்றதொ? 

• ஏளனமயொர் முன்ளவக்கும் பரப்புளரகள் பற்றி கலந்தொமலொ ிப்பதற்கு கொணப்படும் நளடமுளற
என்ன? 

• தமது பரப்புளரகள் ஏன் ஏற்றுக்தகொள்ைப்படவில்ளல என்பதற்கொன விைக்கத்ளத  ம்பந்தப்பட்ட
நபர்கள் தபறுகின்றனரொ? அவர்கைின் பரப்புளரகள் த யற்படுத்தப்படும்மபொது
பொரொட்டப்படுகின்றனரொ? 

2. மக்களுடன் கலந்தொமலொ ிக்கும்மபொது, தகொள்ளக உருவொக்கத்தில் நீங்கள் அளடந்துள்ை நிளல
குறித்து ததைிவொக இருங்கள். ஆக்கபூர்வமொன மற்றும் அறிவொர்ந்த உள்ைடீ்ளட எதிர்பொர்க்கும்
உங்களுக்கு இது பயனுள்ை மயொ ளனயொக இது உள்ைதொ? அல்லது தகொள்ளக உருவொக்கப்பட்டு,
அதற்கொக மிகவும் திட்டவட்டமொன கருத்ளத எதிர்பொர்க்கும் இடத்தில் உள்ைரீ்கைொ?

3. மற்றவர்களை அணுகும்மபொது நீங்கள் எளதச்  ொதிக்க விரும்புகிறரீ்கள் என்பதில் ததைிவொக
இருங்கள். அவர்கைின் பதிளலப் பற்றி நீங்கள் உண்ளமயிமலமய தவைிப்பளடயொக உள்ைரீ்கைொ?
தகொள்ளக நிளல பற்றி நீங்கள் கலந்துளரயொட மவண்டுமொ அல்லது முன்தமொழியப்பட்ட
தகொள்ளகக்கொன ஆதரளவப் தபற விரும்புகிறரீ்கைொ? ஒவ்தவொரு விடயத்திற்கும் தவவ்மவறு
அணுகுமுளற மற்றும் ததொடர்பொடல் அளமப்பு அவ ியம்.

2.3.2 தவைிப்புற ஆதலொசரன

• எமது அறிவு விருத்திக்கு
• முக்கியமொன பிரச் ிளனகளை ததரிந்துதகொள்ை
• தகொள்ளக ததொடர்பொன எமது தீர்மொனங்களை

ததரிவிக்க
• பங்குதொரர்களுக்கு தகவல்களை வழங்குவதற்கு

எமக்கு உதவ

தகொள்ரக உருவொக்கத் ின் தபொது 
கீழ்கொணும் விடயங்கள், 

ஆதலொசரனயின் முக்கிய 
தநொக்கங்கள் ஆகும். 
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 ிறன்வொய்ந்  தகொள்ரக ஆதலொசரனக்கொன தகொட்பொடுகள் 

அவுஸ்திமரலியொவின் தன்னொர்வத் ததொண்டு நிறுவனமொனது அவர்கைின் தகொள்ளக
உருவொக்கச் த யற்பொட்டிற்கு அங்கீகரித்த  ில வழிகொட்டும் தகொள்ளககள் கீமழ
தரப்பட்டுள்ைன. நிறுவனங்கள் தமது ஆமலொ ளன த யன்முளறளய மிகவும் 
திட்டவட்டமொக வளரயறுத்துக்தகொள்ை இதுமபொன்ற ததைிவொன வழிகொட்டுதல்கள் உதவும். 

ஆதலொசரனகள் பின்வரும் விடயங்கரைக் தகொண்டிருக்க தவண்டும்:

தசயலூக்கமுள்ை ொக இருத் ல் – புதிய பிரச் ிளனகளை அளடயொைம் கொணவும்,

நிறுவப்பட்ட விடயத்ளதப் பற்றிய அறிளவ அதிகரிக்கவும் ஆமலொ ளன முயல்கிறது.

கொல வரரயரறக்குட்பட்டது – ஆமலொ ளன த யற்பொடு ஒரு குறிப்பிட்ட கொல 
வளரயளறக்குள் இடம்தபறும். இக்கொலப்பகுதியில், தபறுமபறுகைில் த ல்வொக்கு 
த லுத்துவதன் மூலம் நிறுவனங்கள் தபறுமபறுகளைச்  ிறப்பொகப் பயன்படுத்த முடியும்.

ஆமலொ ளன த யன்முளற பற்றிய தகவல்கள்  ரியொன மநரத்தில் மற்றும் ததொழில் ொர் 
ரீதியொக வழங்கப்படும்.

த ொடர்ச்சியொக தசயற்படுகின்றரம – எமது பங்குதொரர்கைின் அறிவு மற்றும் அனுபவங்கள்
மொறுகின்றன. ஆகமவ தகொள்ளக குறித்த ஆமலொ ளனகள் ததொடர்ந்து நளடதபறும்.

அரடயக்கூடியது – எமது த யற்பொடுகள் தநறிப்படுத்தப்படுவதொல், அவர்கள் எமது 
பங்குதொரர்கைிடம் அதிக விடயங்களை மகட்பதில்ளல.

ஏற்றுக்தகொள்ைல் – ஆமலொ ளன த யற்பொட்டில் பங்மகற்பது உரிய முளறயில் 
அங்கீகரிக்கப்படும் 

த ொடர்புதகொள்ைப்பட்டது – தகொள்ளக த யற்பொடுகைின் தபறுமபறுகள் பற்றிய கருத்துகள்
ஆமலொ ளன நடத்தப்பட்ட பங்குதொரர்களுக்கு வழங்கப்படும்.

2.3.3 ஆதலொசரன தசயன்முரறரய ஒழுங்கரமப்பது எவ்வொறு?

மதளவக்மகற்றவொறு உங்கைது த ொந்த ஆமலொ ளன த யற்பொட்ளட நீங்கமை 
வடிவளமக்கலொம் 
நீண்ட கொல அைரவ உள்ைடக்கிய ஆதலொசரன நடவடிக்ரககரை உருவொக்கு ல் 
(ஒரு மொ ம் வரர):

• முக்கிய பிரச் ிளனகள் குறித்த எழுத்துபூர்வ  மர்ப்பிப்புகளை வழங்குமொறு 
பங்குதொரர்களை மகட்டல்.

• சுருக்கமொன கருத்துக் கணிப்தபொன்ளற நடத்துதல் (இந்த தகவல்களை பங்குதொரர்கள்
நிர்வகிக்கக்கூடியதொக ளவத்திருப்பதற்கு கருத்துக் கணிப்பின் அதிர்தவண்ளண
கண்கொணிக்கவும்).

• பிரச் ிளனகளை ஆரொயவும், தகொள்ளக ஏற்புத்தன்ளமளய உருவொக்கவும்
பங்குதொரர்கைிளடமய ஆமலொ ளன குழுக்களை உருவொக்கவும்.

விரரவொன  ீர்மொனங்களுக்குப் 
பயன்படுத் க்கூடிய ஆதலொசரன தசயற்பொட்ரட 
உருவொக்கு ல்:

• மகள்விகளை மகட்க / முக்கியத்துவம் வொய்ந்த
பிரச் ிளனகளை ததரிவுத ய்ய இளணயவழி
கருத்துக்கணிப்புகளை பயன்படுத்திக்தகொள்ளுங்கள்
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• ம்பந்தப்பட்ட பங்குதொரர்களை கண்டறிந்து, அவர்களுடன் ததொளலமப ி ஊடொக
கலந்தொமலொ ிக்கவும்

• பிரச் ிளனகள் துளற ொர்ந்ததொக இருக்கும் பட் த்தில், இலக்கிடப்பட்ட முளறயில் குறித்த
துளறக்குள் பலவிதமொன முன்மனொக்குகளை நுணுக்கமொக ஆரொயவும் –     ிறிய
அளமப்புகள், தபரிய (மத ிய ரீதியொன அளமப்புகள் உள்ைடங்கைொக) அளமப்புகள்
மற்றும் பரப்புளர த யற்பொட்ளட முன்தனடுக்கும் அளமப்புகள்.

இலக்குக் குழு கலந்துளரயொடல்கள் மற்றும் பிரதொன தகவல் வழங்குமவொர் 
மநர்கொணல்கள் மபொன்ற பொரிம்பரிய ஆமலொ ளன உத்திகளை ஆமலொ ளன த யற்பொட்டில் 
இளணத்துக்தகொள்ைலொம். 

இலக்குக் குழு கலந்துரரயொடரல எவ்வொறு  ிட்டமிடுவது? 
ஒரு குறிப்பிட்ட விடயத்ளதப் பற்றி கலந்துளரயொடுவதற்கொக ஒமர மொதிரியொன பின்னணி
அல்லது அனுபவங்களைச் ம ர்ந்தவர்களை ஒன்றொக இளணப்பது இலக்குக் குழு 
கலந்துளரயொடலொகும். இது தரத்ளத அடிப்பளடயொகக் தகொண்ட ஆய்வின் (qualitative research) 
ஒரு வடிவமொகும்.   இதில் உணர்வு மனப்பொன்ளம, நம்பிக்ளககள், கருத்துகள் அல்லது 
மயொ ளனகள் குறித்த மகள்விகள் மகட்கப்படும். இலக்குக் குழு கலந்துளரயொடலில் 
பங்மகற்பொைர்கள், ஏளனய குழு உறுப்பினர்களுடன் சுதந்திரமொக கலந்துளரயொடலொம். இது 
தபொதுவொக ஒரு  ிறிய குழுவினளர உள்ைடக்கியதொகும் (8 முதல் 12 மபர் வளர). 
பல்மவறு விருப்பத் தளலப்புகைின் கீழ் தைர்வொன கட்டளமப்பில் இந்த 
கலந்துளரயொடளல மதிப்பீட்டொைர் (மநர்கொண்பவர்) ஒருவர் வழிநடத்துவொர்.  

மமலதிக தகவல்களை இங்கு தபறறுக்தகொள்ளுங்கள்.  

பிர ொன  கவல் வழங்குதவொர் தநர்கொைல்கள் 

விருப்பத் தளலப்புகைின் கீழ் முதல்நிளல தகவல்களுக்கொக ததரிவுத ய்யப்பட்ட 
நபர்கைின் தரமொன, ஆழமொன மநர்கொணல்கள், பிரதொன தகவல் வழங்குமவொர் 
மநர்கொணல் எனப்படுகின்றது. 

மமலதிக தகவல்களை இங்கு தபற்றுக்தகொள்ளுங்கள்.

நிகழ்வு ஆய்வு 5 

ஆசியொனின் மனி  உரிரமகளுக்கொன அரசொங்கங்களுக்கு இரடயிலொன ஆரைக்குழு (AICHR)

ததன்கிழக்கு ஆ ிய நொடுகைின் கூட்டளமப்பினொல் 2009இல் மனித உரிளமகளுக்கொன அர ொங்கங்களுக்கு
இளடயிலொன ஆளணக்குழு ஆ ியொவின் மமமலொட்டமொன பிரொந்திய மனித உரிளம நிறுவனமொக த யல்படும்
மநொக்கில் உருவொக்கப்பட்டது. இது ஒரு நல்ல ஆரம்பம் மபொல மதொன்றினொலும் கூட, ஆ ியொன் உறுப்பு நொடுகள்
இந்த ஆளணக்குழுவின் 10 பிரதிநிதிகளை மதர்ந்ததடுப்பதொல் இந்த அளமப்பின் சுயொதீனத் தன்ளமக் குறித்து
 ிவில்  மூக அளமப்புகள் கவளல தவைியிட்டுள்ைன. ஆ ியொன் நொடுகைின் அர ொங்கங்கள் ஒரு நடுநிளலயொன
மற்றும் தவைிப்பளடயொன மதர்வு தபொறிமுளறளய எதிர்க்கின்றன. இதன் விளைவொக> ஆ ியொன் பிரதிநிதிகள்
தங்களைத் மதர்ந்ததடுத்த அர ொங்கத்திற்கு மட்டுமம தபொறுப்புக்கூறினொல் மபொதும் மக்களுக்கு தபொறுப்புக்கூற
மவண்டியதில்ளல என்று நம்புகிறொர்கள். இந்த நிளலயில் இன்றுவளர ஆ ியொன் பிரதிநிதிகள் ஏளனய உறுப்பு
நொடுகைின் இளறயொண்ளமயில் தளலயிட முடியொது என  ொக்குமபொக்குச் த ொல்லி மரொஹிங்கியொ தநருக்கடி
மற்றும் பிலிப்ளபன்ஸில் இடம்தபறும் நீதிக்கு புறம்பொன தகொளலகள் மபொன்ற பிரொந்தியத்தில் உள்ை மிக
பொரதூரமொன மனித உரிளமப் பிரச் ிளனகளுக்கு தீர்வு கொண்பளதத் தவிர்த்து வருகின்றனர். மிக முக்கியமொன
மனித உரிளமப் பிரச் ிளனகளைத் தவிர்ப்பதன் கொரணமொக, மனித உரிளமகள் ஆளணக்குழுவின்
விளனத்திறளனக் குளறக்கிறது.

குறிக்தகொள்: ஆ ியொவில் மனித உரிளமகள் குறித்த பிரச் ிளனகள், மபொதுமொன அைவுக்கு அதன்
பிரொந்திய தபொறிமுளறயொல் கவனிக்கப்படுவளத உறுதி த ய்தல்.

மூதலொபொயம் : AICHRஇன் சுயொதீனத்தன்ளமளய விரிவொக்குவதற்கு ஆ ியொன் நொடுகளுக்கு அழுத்தம்
தகொடுப்பதும், அதன் ஊடொக மனித உரிளமகளைப் பொதுகொப்பதில் அர்த்தமுள்ை பங்கிளன வகிப்பதும்.
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 ந் ிதரொபொயம் : தபங்தகொக்ளக தைமொகக் தகொண்டு இயங்கும் உறுப்பினர் அடிப்பளடயிலொன ஃமபொரம் - ஏ ியொ
(FORUM-ASIA) என்ற மனித உரிளமகள் அளமப்பொனது> AICHR பிரதிநிதிகைின் சுயொதீனத்தன்ளமளய
கணிப்பிடுவதற்கொன உறுதியொன குறிகொட்டிகளை உள்ைடக்கிய பிரதிநிதிகள் மதர்வு தபொறிமுளறளய
உருவொக்குவதற்கொன  ிவில்  மூக அளமப்புகைின் கூட்டணிளய ஏற்படுத்த உதவியது. இந்த  ிவில்  மூக
அளமப்புகைின் கூட்டணி பின்னர் ஆ ியொனின் தவைியுறவு அளமச்சுக்கள், ஆ ியொவின் த யலகங்கள் மற்றும்
ஆ ியொனின் அர ொங்கங்களுக்கு இளடயிலொன மனித உரிளமகள் ஆளணக்குழு என்பவற்றுடன்
மபச்சுவொர்த்ளதளய ஆரம்பித்தது. இது இந்மதொமனஷியொ, மமல ியொ மற்றும் தொய்லொந்தில் உள்ை ஊடக
நிறுவனங்களுக்கு மமலதிகமொக ததொடர்புளடய தவைியுறவு அளமச்சுக்களுடன் ததொடர்புதகொண்டு> சுதந்திரமொன
மதர்வு தபொறிமுளறக்கொன அளழப்ளப ஆதரிக்குமொறு அழுத்தம் தகொடுத்தது. ஃமபொரம் ஏ ியொ மற்றும் அதன்
பங்கொைிகள் மனித உரிளம ஆளணக்குழு ததொடர்பொன ஃமபொரம் ஏ ியொவின் வருடொந்த த யல்பொட்டு
மதிப்படீ்டின் அடிப்பளடயில் த யற்பொட்டு பிரச் ொரம் ஒன்ளற ஆரம்பித்தன. இதில் மனித உரிளமகள்
ஆளணக்குழு பிரதிநிதிகைின் பகிரங்க மற்றும் சுதந்திரமொன மதர்வு த யல்முளறக்கொன மீளுறுத்தப்பட்ட
பரப்புளரயும் அடங்கும் என்றொலும் இளத இந்மதொமன ியொ மட்டுமம அமுலொக்கியது.

விரைவு : மமல ியொவின் மறு ீரளமப்பு அளலளயயும், தொய்லொந்து மற்றும் இந்மதொமன ியொவில் நிலவிய
ஊடக அழுத்தங்களையும் பயன்படுத்திக்தகொண்டு, ஃமபொரம் ஏ ியொ மற்றும் அதன் இளண அளமப்புகள்,
ஆளணக்குழுவுக்கொன பிரதிநிதிகளை மிகவும் தவைிப்பளடயொகவும் மற்றும்  ிவில்  மூகம் மநொக்கியதுமொன
மதர்வு தபொறிமுளறளய மநொக்கி ஆ ியொன் அர ொங்கங்களை தவற்றிகரமொக உந்தின. அவற்றின் முயற் ிகள்  ில
உறுதியொன தபறுமபறுகளை அளடந்தன. தற்மபொளதய நிளலவரப்படி, 30  தவதீமொன ஆளணக்குழுவின்
பிரதிநிதிகள் இந்த தவைிப்பளடயொன த யல்முளறயின் மூலம் மதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ைதுடன்,  ிவில்  மூக
அளமப்புகைின் கரி ளனகளை சுயொதீனமொக பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றனர். 2019ஆம் ஆண்டில், ஆ ியொன்
தவைியுறவு அளமச் ர்கள் ஆளணக்குழுவின் ஆய்தவல்ளலளய மீைொய்வு த ய்து மரொஹிங்கியொ தநருக்கடி
குறித்து அவதொனம் த லுத்தும் வளகயில், அதன் பொதுகொப்பு தபொறிமுளறளய வலுப்படுத்தினர். மனித
உரிளமகள் ஆளணக்குழு இறுதியொக தமது ஆய்தவல்ளலளய மீைொய்வு த ய்வதற்கொன த யல்முளறளய
மமற்தகொள்ை பத்து வருடங்கள் எடுத்தன. இதற்கு மமலதிகமொக, இந்மதொமனஷியொ மற்றும் மமல ியொளவச்
ம ர்ந்த ஆளணக்குழுவின் பிரதிநிதிகள் 2019இல் கருத்துச் சுதந்திரம் குறித்த பிரொந்திய கலந்துளரயொடளல
ஒழுங்களமக்க ஐ.நொ தபொறிமுளறகளுடன் ஆமலொ ித்து வருகின்றனர். இது இந்த பிரச் ொரத்திற்கு முந்திய
கொலப்பகுதியில்  ொத்தியமற்ற ஒன்றொகும்.

நிகழ்வு ஆய்வு பகுப்பொய்வு 

பின்வரும் மகள்விகளுக்கு பதிலைிக்க மமமல குறிப்பிடப்பட்டுள்ை நிகழ்வு ஆய்ளவ 
பயன்படுத்தவும். இந்த  ந்தர்ப்பத்திற்கு  ொத்தியதொன பங்குதொரர்களை முதலில் 
அளடயொைம் கொணவும். அதன் பின்னர் கீழ்கொணும் அைவுமகொல்கைின் பிரகொரம் பகுப்பொய்வு 
த ய்யவும்.

1. அவர்கைது மநொக்கம் என்ன? 

2. உங்கள் பணியில் அவர்கள் தகொண்டுள்ை ஆர்வம் என்ன? அதற்கு நீங்கள் என்ன
த ய்ய முடியும்?
3. உங்கள் அளமப்பு பற்றிய அவர்கைது நிளலப்பொடு என்ன? 

4. மகள்விக்குரிய பிரச் ிளன ததொடர்பொன அவர்களுளடய கருத்து என்ன? 

5. உங்கள் பங்குதொரரின் கருத்ளத யொர் அல்லது எது பொதிக்கிறது?

6. அவர்கள் யொர் மீது தொக்கம் த லுத்துகின்றனர்?
7. அவர்கள் உங்கைிடமிருந்து எதிர்பொர்க்கும் தகவல்கள் என்ன? எந்த முளறயில் எந்த 

தகவளல வழங்க நீங்கள் தயொரொக உள்ைரீ்கள்?

8. ஒரு பங்குதொரர்  ொதகமொன கண்மணொட்டத்ளத தகொண்டிருந்தொல், அவர்கைின் மநரடி 

ஈடுபொட்டிற்கொன விருப்பம் என்ன, அவர்கள் எவ்வொறொன பங்ளக வகிக்க மவண்டுதமன
நீங்கள் எதிர்பொர்க்கின்றனர்?
9. பங்குதொரர்கள்  ொதகமொன நிளலப்பொட்ளட தகொண்டிருக்கொவிட்டொல், அவர்கைது அந்த
நிளலப்பொட்ளட மொற்றியளமக்க நொம் என்ன த ய்ய முடியும்?
10. அவர்கைது நிளலப்பொட்ளட மொற்றியளமக்க முடியொவிட்டொல், அவர்களை எவ்வொறு
மொைிப்பரீ்கள் மற்றும் எதிர்ப்ளப குளறப்பரீ்கள்?

11. உங்கைது வொதத்திற்கு பங்குதொரர்கள் எந்தைவிற்கு முக்கியத்துவம் வொய்ந்தவர்கள்? 
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பிரிவு மூன்று 
வைங்கரை நிர்வகித் ல்

ததொகுதி 1 

வைங்கைின் வரககள்

பரப்புளர த யற்பொட்டில் ஈடுபடும் நிறுவனங்கள் பல்மவறு வளகப்படும்.  ில 
நிறுவனங்கள் முழுளமயொன பணியொைர்களை தகொண்டிருக்கும் அமதமவளை, ஏளனயளவ 
முழுளமயொக தன்னொர்வ ததொண்டர்களைக் தகொண்டு இயங்குகின்றன. நிறுவனங்கள் எந்த 
வளகயொக இருந்தொலும், வைங்களை திட்டமிட்டு முன்னுரிளம மற்றும் நளடமுளற 
 ொத்தியமொன இலக்குகளை கட்டளமப்பது அவ ியமொகும்.  ிறந்த திட்டமிடல் மற்றும் 
ஆக்கபூர்வமொன அணுகுமுளறகளை பின்பற்றுவதன் ஊடொக, பரப்புளர த யற்பொட்டில் 
ஈடுபடும்  ிறிய நிறுவனங்கள்கூட நிதி மூலங்களை மதடுவதன் மூலமும் ஆதரளவப் 
தபறுவதன் மூலமும் திறன்மிக்கதொக அளமயும்.  

பரப்புளர த யற்பொட்ளட அடிப்பளடயொகக் தகொண்டு வைங்களை பல்மவறு வளககைொக 
பிரிக்கலொம்:

ஊழியர்: தபரும்பொலும் ஒவ்தவொரு நிறுவனத்திற்கும் மனித உளழப்பு அவ ியமொகின்றது. 
உளழப்பு என்பது, உங்கள் நிறுவனத்திற்கொக பணியொற்றும்  கலளரயும் 
உள்ைடக்குகின்றது. அத்மதொடு, தன்னொர்வமொகமவொ  ம்பைம் தபற்மறொ த ய்யும்  கல 
ததொழில்களையும் குறிக்கின்றது.

நிர்வொகம்: பல நிறுவனங்கள்  ரியொன வழிகொட்டுதல்கள் இன்றி  ிறியைவிலொன 
விடயங்களைமய அளடந்துதகொள்கின்றன. ஆகமவ, நிர்வொகத் திறன்களும் த யற்படுத்தும் 
திறனும் இன்றியளமயொத வைங்கைொகும். 

நிபுைத்துவம்: ஒரு நிறுவனம் தவற்றிதபற உண்ளமயொகமவ உதவ மவண்டுமொயின், 
ததொழிலொைர் மற்றும் முகொளமத்துவம் என்பன நிபுணத்துவத்துடன் நிர்வகிக்கப்பட 
மவண்டும். உங்கள் தைம் மற்றும் நீங்கள் தவற்றிதபற உதவும் நளடமுளறகள் பற்றிய 
அறிவு அவ ியம்.. 

உபகரைங்கள்: நிறுவனங்கள் தமது பணிளய முன்தனடுப்பதற்கு மதளவயொன  ிறப்புக் 
கருவிகள் அவ ியம். அது  ிறப்பு வன்தபொருள், தனிப்பட்ட தமன்தபொருள் அல்லது ஒரு 
குறிப்பிட்ட பணிளயச் த ய்ய வடிவளமக்கப்பட்ட இயந்திரமொக இருக்கலொம்.

நி ி: ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி அதன் ஏளனய பல்மவறு வைங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு
உதவுகின்றது. வருமொன மூலங்களை தபொறுத்தவளரயில் உறுப்பினர்கைின் நிதி, 
ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் நிதியுதவிகள் மபொன்றவற்ளற உள்ைடக்கலொம்.

கொலம்: எந்ததவொரு வியொபொரத்திலும் அதன் தபறுமபற்ளற உடனடியொக தபற்றுக்தகொள்ை 
முடியொது. ஆகமவ, ஒவ்தவொரு வியொபொரமும் கொலத்ளத ஒரு வைமொக கருதமவண்டும்.  
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உங்கள் த ொந்த வியொபொரத்தில் பயன்படுத்தப்படும் வைங்களைப் பற்றி  ிந்திக்கும்மபொது, 
அளவ நொைொந்தம் மற்றும் நீண்ட கொலத்திற்கு ததொடர்ச் ியொக த யற்பட மவண்டும் 
என்பளத கருத்திற்தகொள்ை முயற் ியுங்கள்.  

த ொகு ி 2

வை முகொரமத்துவ உத் ிகள் மற்றும் நுட்பங்கள் : வருடொந்  ிட்டத்ர 
தகொண்டிருத் ல் 

வை முகொளமத்துவத்தில்  ில  வொல்கள் கொணப்பட்டொலும், இப்பிரச் ிளனகளை 
 மொைிப்பதற்கொன நுட்பங்களும் உத்திகளும் உள்ைன. அத்மதொடு, இளவ திறளமயொன வை 
ஒதுக்கீட்ளட மநொக்கி உங்களை வழிநடத்தும்.  

வருடொந்த திட்டத்ளத உருவொக்குவது இந்த நுட்பங்கைில் ஒன்றொகும். முன்கூட்டிமய 
எதிர்பொர்க்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் மற்றும் நடவடிக்ளககளைப் பற்றிய பதிவுப்புத்தகத்ளத 
ளவத்திருங்கள். 

• உறுப்பினர்கள், ஆதரவொைர்கள் மற்றும் பங்குதொரர்களுக்கொன த ய்திமடல்கள் (வொரொந்த,

மொதொந்த)

•ஆண்டறிக்ளககள்

• குழுக் கூட்டங்கள்

• வருடொந்த உறுப்பினர் கூட்டங்கள்

• தன்னொர்வலர்களை உள்ைரீ்க்கும் த யற்பொடு

• மொநொட்டில் கலந்துதகொள்கின்றளம

• ட்டமியற்றும் கொலக்தகடு

உங்கள் நிறுவனத்தில் கொணப்படும் வைங்கள் 
என்ன? மமற்குறிப்பிடப்பட்ட வழிகொட்டிளய 
பயன்படுத்தி ஒரு பட்டியளல தயொரிக்கவும்

பயிற் ி

                43



• விைம்பர பிரச் ொரங்கள்

• நிதியைிப்பொைர்கைின் அறிக்ளக

• நிதி வழங்கல் த யற்பொடு

வருடம் முழுதும் இடம்தபறக்கூடிய த யற்பொடுகள் மற்றும் நிகழ்வுகளை
பட்டியல்படுத்திக்தகொண்டு, அதிக வைங்கைொல் பயன்தபறக்கூடியளவ எளவ மற்றும்
மபொதுமொன வைங்களைக் தகொண்டிருப்பளவ எளவ என்று அவதொனம் த லுத்துக.
த யற்பொடுகள் தபொருந்தும் மபொது ஒத்திள வுப் புள்ைிகள் உள்ைனவொ? அப்படியொனொல்,
த யற்பொடுகளை புறநீட்டம் த ய்ய முடியுமொ? அல்லது கடளமகளை மீதைொதுக்க
முடியுமொ என்பளதக் கவனியுங்கள். ஒரு பயனுள்ை வருடொந்த திட்டமொனது,
கொலக்தகடுளவயும் ஒவ்தவொரு த யற்பொடுகளுக்குமொன முன்தமொழியப்பட்ட
“உரிளமயொைர்களையும்” தகொண்டிருக்கும்.
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தசயற்பொட்டுத்  ிட்டதமொன்றின் உ ொரைம் 

த ொகு ி 3

3.3.1 வைங்கரை  ிட்டமிடு ல்

குறிக்மகொள்கள் பற்றிய கொல அட்டவளணளய உருவொக்குமொறு முதலொவது பிரிவில் நொம் 
குறிப்பிட்டிருந்மதொம். உத்மத  கொல வளரயளற பின்வருமொறு அளமயலொம் என நொம் 
குறிப்பிட்டிருந்மதொம்:

• நீண்ட கொல மநொக்கங்கள் 3-5 வருடங்கைில் நிளறமவற்றப்படும்
• இளடக்கொல மநொக்கங்கள் 1-2 வருடங்கைில் நிளறமவற்றப்படும்
• குறுகிய கொல மநொக்கங்கள் 6 மொதங்கள் ததொடக்கம் 1 வருட கொலத்திற்குள் நிளறமவற்றப்படும்

ஜூ
ரல 
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வைங்கள் யதொர்த்தமொன முளறயில் ஒதுக்கப்படொத கொரணத்தொல், த யற்பொட்டு 
கொலப்பகுதியிமலமய பல மூமலொபொயங்கள் மதொல்வியளடகின்றன. உங்கள் 
மூமலொபொயத்ளத த யற்படுத்துவதில், ஒவ்தவொரு குறிக்மகொளையும் எடுத்து, இலக்ளக 
அளடய என்ன நடவடிக்ளக எடுக்க மவண்டும் என்பளதக் கவனியுங்கள். பின்வரும் 
மகள்விகளை மகளுங்கள்: 

த யற்பொட்டுக் கொலப்பகுதியில் ஏற்படும் எதிர்பொரொத  ம்பவங்கள், வைங்களை 
நிர்வகிப்பதில்  வொல்களை ஏற்படுத்தலொம். திட்டமிடல்களை மமற்தகொள்ளும் 
கொலகட்டத்தில்,  ொத்தியமொன அபொயங்களை கருத்திற்தகொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட 
அைவிற்கு இவற்ளற தணிக்க முடியும்.  ில விடயங்கள் உங்கள் கட்டுப்பொட்டிற்கு 
உட்படொதளவ. (அர ொங்க  ட்டவொக்கம் அல்லது உலகைொவிய ததொற்றுமநொய்) ஆனொல் 
பணியொைர்கள் வரொளம அல்லது அதிகரித்த த லவுகள் மபொன்ற விடயங்களை ளகயொை 
முடியும். குறிப்பொக உங்கள் மூமலொபொயத்தின் தவற்றிக்கு முக்கியமொன 
மநொக்கங்களுக்கொக, குளறந்தபட் ம் நீங்கள் எவ்வொறொன  ொத்தியமொன அனுமொனங்களை 
முன்ளவக்கலொம் என கலந்துளரயொடுவது  ிறந்தது.

 

என்ன த ய்ய மவண்டும்? 
மதளவயொன வைங்கள் என்ன? 
நபர்கள் 
ததொழிநுட்பம் 
- எவ்வைவு மநரம்
நிதி
அலுவலகத்திற்கொன இடவ தி
பயிற் ி
உதவி (தளலளமத்துவம் அல்லது ஏளனயளவ)
ஒவ்தவொரு விடயத்திற்கும் தபொறுப்மபற்கக்கூடிய
நபர் யொர்?
த யற்பொடு எப்மபொது பூர்த்தியளடயும்?

உ விக்குறிப்பு
• ஒவ்தவொரு த யலுக்கும் தபொறுப்மபற்கக்கூடிய ஒருவர் உள்ைொர் என்பளத

உறுதிப்படுத்திக்தகொள்ளுங்கள். அளனவரும் தபொறுப்புக்கூற மவண்டியவர்கள் என குறிப்பிட்டொல், 

யொருமம தபொறுப்புக்கூற மொட்டொர்கள் என நீங்கள் நிச் யமொக குறிப்பிடலொம். 
• த யற்திட்டத்ளத உருவொக்கி வைங்களை வழங்கும்மபொது மவளலளயச் த ய்வதற்குப்

தபொறுப்பொனவர்களை நீங்கள் ஈடுபடுத்துவளத உறுதிப்படுத்திக் தகொள்ளுங்கள். தீர்மொனம்
மமற்தகொள்ளும் த யற்பொட்டில் மக்களை உள்வொங்கும்மபொது, த யற்பொடுகள் தவற்றிதபறும்
 ொத்தியக்கூறுகள் அதிகம் 

• பணிகளை இலகுவொனதொகவும் அளடயக்கூடியதொகவும் ளவத்திருங்கள். மபரொவலுளடயதொகவும்
ஆரம்பத்திமலமய மதொல்விளய தழுவுவதும், உங்களை நிளலகுளலயச் த ய்வமதொடு, உங்கைது
மூமலொபொயத்ளத குளறமதிப்பிற்கு உட்படுத்தும்.  ிறிதொக ஆரம்பித்து தவற்றிக்கனிளய
சுளவயுங்கள். 

3.3.2 ஆபத்து நிரலரமகரை ரகயொளு ல்

இடர் மதிப்படீு என்பது ஒரு த யல்பொடு, திட்டம் அல்லது வணிகத்திற்கொன
ஏற்படக்கூடிய அபொயங்களை முளறயொக மதிப்பீடு த ய்வதொகும்.

அபொயங்கள் கண்டறியப்பட்டு, அளவ நிகழக்கூடிய தன்ளம
( ொத்தியப்பொட்டின் அடிப்பளடயில்) மற்றும் அவற்றின் விளைவுகைின்
தீவிரத்தன்ளம (தொக்கம்) ஆகியவற்றின் அடிப்பளடயில்
த யற்படுத்துவதற்கொன முன்னுரிளம அைிக்கப்படுகிறது. இடர் மதிப்படீ்டு
நடவடிக்ளக, இடர் பகுப்பொய்வு அல்லது இடர் வளரவு என
குறிப்பிடப்படுகின்றது. இடர் மதிப்பீடுகள், பிரச் ொரத்ளத பொதிக்கக்கூடிய
அபொயங்கள், பொதிப்புகள் மற்றும் அச்சுறுத்தல்களைக் கண்டறிந்து
புரிந்துதகொள்வதற்கொன வொய்ப்ளப ஏற்படுத்துகிறது. இந்தத் தகவல்களைப்
பயன்படுத்தி, ஒரு நிறுவனமொனது, த லவுகள் மற்றும் ஆபத்துக் குளறப்பு
மற்றும் கட்டுப்பொட்டு மூமலொபொய எத்தனிப்புகளை முன்னுரிளமப்படுத்தலொம். 

பயன்படுத்து
வ ற்கொன
ஒரு கருவி 

அதிக விளைவு 

குளறந்த 
நிகழும் தன்ளம 

அதிக விளைவு 

அதிக நிகழும் 
தன்ளம 

குளறந்த விளைவு 

குளறந்த நிகழும் 
தன்ளம 

குளறந்த விளைவு 

குளறந்த 
நிகழும் தன்ளம 

 

நிகழும் தன்ளம 
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நிகழ்வு ஆய்வு 
பகுப்பொய்வு 
முன்னர் நொம் பொர்த்த நிகழ்வு ஆய்விற்குச் த ல்மவொம். இந்த பிரச் ொரம் பற்றிய ஆபத்துநிளல 
மதிப்படீ்ளட மமற்தகொள்ை முடியுமொ?   

ஆசியொனின் மனி  உரிரமகளுக்கொன அரசொங்கங்களுக்கு இரடயிலொன ஆரைக்குழு (AICHR) 

ததன்கிழக்கு ஆ ிய நொடுகைின் கூட்டளமப்பினொல் 2009இல் மனித உரிளமகளுக்கொன அர ொங்கங்களுக்கு
இளடயிலொன ஆளணக்குழு ஆ ியொவின் மமமலொட்டமொன பிரொந்திய மனித உரிளம நிறுவனமொக
த யல்படும் மநொக்கில் உருவொக்கப்பட்டது. இது ஒரு நல்ல ஆரம்பம் மபொல மதொன்றினொலும் கூட,
ஆ ியொன் உறுப்பு நொடுகள் இந்த ஆளணக்குழுவின் 10 பிரதிநிதிகளை மதர்ந்ததடுப்பதொல் இந்த அளமப்பின்
சுயொதீனத் தன்ளமக் குறித்து  ிவில்  மூக அளமப்புகள் கவளல தவைியிட்டுள்ைன. ஆ ியொன் நொடுகைின்
அர ொங்கங்கள் ஒரு நடுநிளலயொன மற்றும் தவைிப்பளடயொன மதர்வு தபொறிமுளறளய எதிர்க்கின்றன.

இதன் விளைவொக> ஆ ியொன் பிரதிநிதிகள் தங்களைத் மதர்ந்ததடுத்த அர ொங்கத்திற்கு மட்டுமம
தபொறுப்புக்கூறினொல் மபொதும் மக்களுக்கு தபொறுப்புக்கூற மவண்டியதில்ளல என்று நம்புகிறொர்கள். இந்த
நிளலயில் இன்றுவளர ஆ ியொன் பிரதிநிதிகள் ஏளனய உறுப்பு நொடுகைின் இளறயொண்ளமயில்
தளலயிட முடியொது என  ொக்குமபொக்குச் த ொல்லி மரொஹிங்கியொ தநருக்கடி மற்றும் பிலிப்ளபன்ஸில்
இடம்தபறும் நீதிக்கு புறம்பொன தகொளலகள் மபொன்ற பிரொந்தியத்தில் உள்ை மிக பொரதூரமொன மனித
உரிளமப் பிரச் ிளனகளுக்கு தீர்வு கொண்பளதத் தவிர்த்து வருகின்றனர். மிக முக்கியமொன மனித
உரிளமப் பிரச் ிளனகளைத் தவிர்ப்பதன் கொரணமொக, மனித உரிளமகள் ஆளணக்குழுவின்
விளனத்திறளனக் குளறக்கிறது.

குறிக்தகொள் : ஆ ியொவில் மனித உரிளமகள் குறித்த பிரச் ிளனகள், மபொதுமொன அைவுக்கு அதன்
பிரொந்திய தபொறிமுளறயொல் கவனிக்கப்படுவளத உறுதி த ய்தல். 

மூதலொபொயம் : AICHRஇன் சுயொதீனத்தன்ளமளய விரிவொக்குவதற்கு ஆ ியொன் நொடுகளுக்கு அழுத்தம்
தகொடுப்பதும், அதன் ஊடொக மனித உரிளமகளைப் பொதுகொப்பதில் அர்த்தமுள்ை பங்கிளன
வகிப்பதும்.

 ந் ிதரொபொயம் : தபங்தகொக்ளக தைமொகக் தகொண்டு இயங்கும் உறுப்பினர் அடிப்பளடயிலொன ஃமபொரம்
- ஏ ியொ  (FORUM-ASIA) என்ற மனித உரிளமகள் அளமப்பொனது> AICHR பிரதிநிதிகைின்
சுயொதீனத்தன்ளமளய கணிப்பிடுவதற்கொன உறுதியொன குறிகொட்டிகளை உள்ைடக்கிய பிரதிநிதிகள்
மதர்வு தபொறிமுளறளய உருவொக்குவதற்கொன  ிவில்  மூக அளமப்புகைின் கூட்டணிளய ஏற்படுத்த
உதவியது. இந்த  ிவில்  மூக அளமப்புகைின் கூட்டணி பின்னர் ஆ ியொனின் தவைியுறவு
அளமச்சுக்கள், ஆ ியொவின் த யலகங்கள் மற்றும் ஆ ியொனின் அர ொங்கங்களுக்கு இளடயிலொன
மனித உரிளமகள் ஆளணக்குழு என்பவற்றுடன் மபச்சுவொர்த்ளதளய ஆரம்பித்தது. இது
இந்மதொமனஷியொ, மமல ியொ மற்றும் தொய்லொந்தில் உள்ை ஊடக நிறுவனங்களுக்கு மமலதிகமொக
ததொடர்புளடய தவைியுறவு அளமச்சுக்களுடன் ததொடர்புதகொண்டு> சுதந்திரமொன மதர்வு
தபொறிமுளறக்கொன அளழப்ளப ஆதரிக்குமொறு அழுத்தம் தகொடுத்தது. ஃமபொரம் ஏ ியொ மற்றும் அதன்
பங்கொைிகள் மனித உரிளம ஆளணக்குழு ததொடர்பொன ஃமபொரம் ஏ ியொவின் வருடொந்த த யல்பொட்டு
மதிப்படீ்டின் அடிப்பளடயில் த யற்பொட்டு பிரச் ொரம் ஒன்ளற ஆரம்பித்தன. இதில் மனித உரிளமகள்
ஆளணக்குழு பிரதிநிதிகைின் பகிரங்க மற்றும் சுதந்திரமொன மதர்வு த யல்முளறக்கொன
மீளுறுத்தப்பட்ட பரப்புளரயும் அடங்கும் என்றொலும் இளத இந்மதொமன ியொ மட்டுமம அமுலொக்கியது

விரைவு : மமல ியொவின் மறு ீரளமப்பு அளலளயயும், தொய்லொந்து மற்றும் இந்மதொமன ியொவில்
நிலவிய ஊடக அழுத்தங்களையும் பயன்படுத்திக்தகொண்டு, ஃமபொரம் ஏ ியொ மற்றும் அதன் இளண
அளமப்புகள், ஆளணக்குழுவுக்கொன பிரதிநிதிகளை மிகவும் தவைிப்பளடயொகவும் மற்றும்  ிவில்  மூகம்
மநொக்கியதுமொன மதர்வு தபொறிமுளறளய மநொக்கி ஆ ியொன் அர ொங்கங்களை தவற்றிகரமொக உந்தின.

அவற்றின் முயற் ிகள்  ில உறுதியொன தபறுமபறுகளை அளடந்தன. தற்மபொளதய நிளலவரப்படி, 30

 தவதீமொன ஆளணக்குழுவின் பிரதிநிதிகள் இந்த தவைிப்பளடயொன த யல்முளறயின் மூலம்
மதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ைதுடன்,  ிவில்  மூக அளமப்புகைின் கரி ளனகளை சுயொதீனமொக
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றனர். 2019ஆம் ஆண்டில், ஆ ியொன் தவைியுறவு அளமச் ர்கள்
ஆளணக்குழுவின் ஆய்தவல்ளலளய மீைொய்வு த ய்து மரொஹிங்கியொ தநருக்கடி குறித்து அவதொனம்
த லுத்தும் வளகயில், அதன் பொதுகொப்பு தபொறிமுளறளய வலுப்படுத்தினர். மனித உரிளமகள்
ஆளணக்குழு இறுதியொக தமது ஆய்தவல்ளலளய மீைொய்வு த ய்வதற்கொன த யல்முளறளய
மமற்தகொள்ை பத்து வருடங்கள் எடுத்தன. இதற்கு மமலதிகமொக, இந்மதொமனஷியொ மற்றும்
மமல ியொளவச் ம ர்ந்த ஆளணக்குழுவின் பிரதிநிதிகள் 2019இல் கருத்துச் சுதந்திரம் குறித்த பிரொந்திய
கலந்துளரயொடளல ஒழுங்களமக்க ஐ.நொ தபொறிமுளறகளுடன் ஆமலொ ித்து வருகின்றனர். இது இந்த
பிரச் ொரத்திற்கு முந்திய கொலப்பகுதியில்  ொத்தியமற்ற ஒன்றொகும்.
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3.3.3 ம ிப்பீடு மற்றும் எ ிர்வுகூறல்

பிரிவு ஒன்றில் மதிப்படீு என்பது அமுலொக்கைின் தபரும்பகுதி என்று எம்மொல்
அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது. ஒரு  ிறந்த நிகழொய்வு குறிப்பொனது, மதிப்படீு மற்றும் எதிர்வுகூறலொகும்.

திறளமயொன வை ஒதுக்கீட்டிற்கு, வழங்கப்பட்ட வைங்கைில் எவ்வைவு மதளவப்படும் என்பளத
முகொளமயொைர்கள் புரிந்துதகொள்வது அவ ியமொகும். உதொரணமொக பணியொைர்கைொல் வழங்கப்படும்
மவளல நொட்கைின் எண்ணிக்ளகளய த ொல்லலொம். எவ்வொறொயினும், இந்த வளகயொன அறிவு, 
மவளலத்திட்டம் முடிந்த பின்னர் மட்டுமம கிளடக்கும்.

எனமவதொன், மதளவப்படும் வைத்தின் அைளவ மதிப்பிடுவதும், பயன்படுத்தப்பட்ட உண்ளமயொன
வைத்ளதக் கண்கொணிப்பதும்  ிறந்த நளடமுளறயொகும். இதளன ஒரு  ொதொரண விரிதொளைப்
பயன்படுத்தி, வொரந்மதொறும் அல்லது மொதொந்தம் வைங்களைக் கண்கொணிப்பதன் ஊடொக
மமற்தகொள்ைலொம். இவ்வொறொன வழியில் த யற்படுவது பல நன்ளமகளை வழங்குகின்றது.  

• உண்ளமயில் என்ன வைங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பளதப் புரிந்துதகொள்ை இது உதவும்.

• த யற்பொட்ளட மவறு வழியில் தகொண்டு த ல்ல முடியுமொ என்பது பற்றிய கலந்துளரயொடலுக்கு
வழிவகுக்கும்.
• அடுத்த முளற மிகவும் துல்லியமொக கணிப்படீு த ய்ய இது உதவும்.

• நிதியைிப்பவர்களுடனொன கலந்துளரயொடலின்மபொது த யற்திட்டங்களுக்கொன வைங்கள் எப்படி
கிளடத்தததன அவர்கள் மகள்விதயழுப்பினொல், ஒரு கொத்திரமொன கலந்துளரயொடலுக்கு
வழிவகுக்கும்.

வை ஒதுக்கீடு பட்டியல் பற்றிய உ ொரைம் 

அதிகொரி 02

நிகழ்ச் ி
அதிகொரி 05

நிகழ்ச் ி
அதிகொரி 04

நிகழ்ச் ி
அதிகொரி 01

நிகழ்ச் ி
அதிகொரி 03
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த ொகு ி 4 

3.4.1 நி ி  ிரட்டு ல் 

பரப்புளர த யற்பொட்ளட முன்தனடுக்கும் நிறுவனங்களைப் தபொறுத்தவளரயில் அளவ 
பொரம்பரியொக, தனிநபரொக இருந்தொலும் நிறுவனங்கைொக இருந்தொலும் தபரும்பொலும் 
உறுப்பினர்கைின் பங்கைிப்புகைிமலமய தங்கியுள்ைன. நிதியைிப்பவர்கைின் பங்கைிப்பினொல் 
 ில நிறுவனங்கள் நன்ளமயளடகின்றன. நிதியைிப்பவர்களைப் தபொறுத்தவளர  ர்வமத , 
பிரொந்திய மற்றும் உள்ளூர் தன்னொர்வ ததொண்டு நிறுவனங்கள், தனியொர் 
அறக்கட்டளைகள் மற்றும் தவைிநொட்டு தூதரகங்கள் உட்பட அர  நிறுவனங்கள் என்பன 
இதில் உள்ைடங்கலொம்.  ில அர   ொரொ நிறுவனங்கள், அர  நிறுவனங்கைிடமிருந்து 
நிதிளயப் தபறுகின்றன. ஆகமவ, நீங்கள் ஒரு இளடத்தரகர் நிறுவனத்துடன் ததொடர்பு 
தகொள்ைலொம். 

அண்ளமய வருடங்கைில் ஏளனய  ில நிதி பங்கைிப்புகளும் 
தவைிவந்துள்ைன. அளவயொவன:

• நிகழ்வுகள் மற்றும் த ய்தி மடல்கைின் வர்த்தக அனு ரளண
• ஒன்ளலன் விைம்பரம்
• GoFundMe மற்றும் KickStarter மபொன்ற ஒன்ளலன் தைங்களைப்
பயன்படுத்தி மமற்தகொள்ளும் நிதிதிரட்டும் த யற்பொடு

• நன்தகொளடகள் - மநரடியொகமவொ அல்லது Patreon மபொன்ற தைங்கள்
மூலமொகமவொ நிர்வகிக்கப்படும். புலம்தபயர் மத ங்கைிலுள்ை உதவியொைர்களுடன்
இளணய இது வழிகொட்டியொக அளமயும்.

• ஆளட, ளபகள் மற்றும் எழுதுகருவிகள் மபொன்ற வர்த்தகப் தபொருட்கள்.

ில நிறுவனங்கள் பகுதிமநரமொக அல்லது சுயொதீன அடிப்பளடயில் வர்த்தக அபிவிருத்தி
முகொளமயொைர்களை பணிக்கமர்த்துகின்றன. அவர்கள் தமக்குரிய இலக்ளக அளடகின்ற 
 ந்தர்ப்பத்தில், அதில் ஒரு பகுதிளய  ம்பைமொக தபறுகின்றனர். இவர்கைில்  ிலருக்கு 
நன்தகொளடயொைர்கள் நிதியைிக்கலொம். கொரணம், நிறுவனங்கள் சுயமொக 
நிளலத்திருப்பதற்கு நிதியைிக்கமவ அவர்கள் அதிகமொக விரும்புகின்றனர். 

3.4.2 நி ியு விக்கு விி்ண்ைப்பித் ல்

ஊடக பரப்புளர த யற்பொட்டு நிறுவனங்கள் நிதியுதவிகள் மூலம் அதிக 
நன்ளமயளடயலொம். நன்தகொளடயொைர் நிதிகைின் கிளடக்கும் தன்ளம பிரொந்தியத்திற்கு 
பிரொந்தியம் மற்றும் நொட்டிற்கு நொடு மவறுபடும்.  ில நிதியைிப்பொைர்கள் குறிப்பிட்ட 
பிரொந்தியங்கைில் மொத்திரமம கவனம் த லுத்துகின்றனர். (உதொரணம் – ம ொவியற்றிற்கு 
பின்னரொன பிரொந்தியங்கள்) அல்லது குறிப்பிட்ட விடயதொனங்களை தகொண்டிருக்கின்றனர். 
(மபொலிச்த ய்திகளுக்கு எதிரொக த யற்படுதல் அல்லது  ிவில்  மூகத்ளத 
கட்டிதயழுப்புதல்) 

அமநகமொன விண்ணப்பங்கைில் நீங்கள் ஒரு “கருத்துக் குறிப்ளப” (Concept note) 
பூர்த்தித ய்வது அவ ியமொகும். உதவி மதளவப்படுவதற்கொன அவ ியம், நிதியைிக்கப்படும் 
விடயதொனங்கள் மற்றும் எதர்பொர்க்கப்படும் தபறுமபறுகள் மபொன்ற விடயங்கள் இதில் 
மகட்கப்படும். 

துன்புறுத்தல்களுக்கு எதிரொன தகொள்ளககள் அல்லது பணமமொ டிளய தடுக்கும் 
நளடமுளறகள் மபொன்வற்ளற  ில நிதியைிப்பவர்கள் உங்கைிடம் மகட்கலொம். தபொதுவொக 
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எவ்வொறொன தகவல்களை மகொருகின்றனர் என்பளத புரிந்துதகொண்டு, இந்த தகொள்ளககளை 
உருவொக்குவது  ிறந்தது. நிதி வழங்குமவொரும்  ில  ந்தர்ப்பங்கைில் உங்களுக்குத் 
மதளவயொன தகொள்ளககளை உருவொக்க உதவுவொர்கள்.  

3.4.3 நி ி நிர்வொகம் 

முளறயொன நிதி வை நிர்வொகம்  ில  ந்தர்ப்பங்கைில் ஒரு ஊடக பரப்புளர நிறுவனத்தின் 
தவற்றிக்கும் மதொல்விக்கும் இளடயிலொன வித்தியொ மொக இருக்கலொம்.   

அடிக்கடி வினவப்படும் வினொக்கள் 
கிளடக்கப்தபறும் 
நிதியுதவியின் வளககள் 

• தீர்மொனிக்கப்பட்ட  நிளலயொன ததொளக – முன்னதொக
தீர்மொனிக்கப்பட்ட நிதிதயொதுக்கீடொனது கட்டம் கட்டமொக மற்றும்
ததொடர்புளடய வழங்கல்கள் அடிப்பளடயில் பிரிக்கப்படும்.
த யற்பொடுகள் நிளறவளடந்து, மகொரப்பட்ட ஆவண  ொன்றுகள்
 மர்ப்பிக்கப்பட்டதன் பின்னமர நிதி வழங்கப்படும் 

• இலகு நிதி – இந்த தகொடுப்பனவின் கீழ், த யற்பொடுகளுக்கு
ஏற்பட த லவனீங்கள் பட்டியல்படுத்தப்படுகின்றன. அத்மதொடு,
நிதியுதவிளய தபற்றுக்தகொள்ை, ர ீதுகள் மற்றும் அதனுடன்
ததொடர்புளடய ஆவணங்களை நிதி தபறுபவர்  மர்ப்பிக்க மவண்டும்.

• அடிப்பளட நிதியுதவியொக இருக்கும்மபொது இலகு நிதி மிகவும்
தபொருத்தமொனது. அளடயக்கூடிய விடயங்களை எைிதொக
அளடயொைம் கொணக்கூடிய வளகயில் அளமயும்
த யற்றிட்டங்களுக்கு, தீர்மொனிக்கப்பட்ட  நிளலயொன ததொளக
தபொருத்தமொனதொக அளமயும். 

நிதியுதவிகள் பற்றி 
அறிந்துதகொள்வது 
எவ்வொறு? 

தொம் நிதியைிக்கும் த யற்திட்டங்களுக்கொக ஏளனய கூட்டு 
நிறுவனங்கைிடமிருந்து விண்ணப்பங்களைக் மகொரும் நிதி வழங்கும் 
நிறுவனங்கள், அளவ ததொடர்பொன விைம்பரங்களை பத்திரிளககள் 
மற்றும்  ம்பந்தப்பட்ட வளலத்தைங்கைில் விைம்பரம் த ய்கின்றன. 

நிதியைிப்பவர்கள் உங்கைது 
விண்ணப்பத்தில் 
எதிர்பொர்க்கும் விடயம் 
என்ன? 

நிதியுதவிளய தபற்றுக்தகொள்பவர் தகொண்டுள்ை அந்தஸ்து அல்லது 
நற்தபயர், அவர்கைின் கடந்தகொல த யற்பொடுகள், உருவொகிய முளற, 
நிறுவனத்தின் பணியொைர்கள், விண்ணப்பத்தில் பிரச் ிளனளய 
அறிக்ளக த ய்திருக்கும் விதம், த யற்பொடுகைின்  ொத்தியக்கூறுகள், 
கடந்த கொலத்தில் தபற்றுக்தகொண்ட தவற்றியின் விகிதம் மற்றும் 
நிதிதயொதுக்கீடு என்பவற்ளற கவனத்திற்தகொள்வொர்கள்.  
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வழளமயொன த யன்முளற 
என்ன? 

• விண்ணப்பங்களுக்கொன மகொரிக்ளகயில் தவைிப்படுத்தப்பட்ட
அைவுமகொல்கைின் அடிப்பளடயில், விண்ணப்பங்கள் யொவும் ஒரு
குழுவினரொல் மதிப்படீு த ய்யப்படும்.

• குறித்த குழுவினரின் மதிப்படீுகைின் பிரகொரம் விண்ணப்பங்கள்
ததரிவுத ய்யப்படும்.

• விண்ணப்பத்ளத ஒரு திட்ட முன்தமொழிவொக மொற்றவும்
ஒத்திள வொன நிதிதயொதுக்கீட்ளட மமற்தகொள்ைவும் ததரிவுத ய்யப்பட்ட
விண்ணப்பதொரர்களுடன் கலந்துளரயொடல்கள் மமற்தகொள்ைப்படும்.  

• உரிய பரி ீலளனகளை மமற்தகொண்டு விண்ணப்பதொரரிடமிருந்து
தகவல்கள் தபறப்படும்.

• பரி ீலளனயின் மபொது தபறப்பட்ட தகவல்கைின் அடிப்பளடயில்
நிதியைிப்பிற்கு முன்னரொன கணக்கொய்வு நடத்தப்படுகின்றது.

• விண்ணப்பதொரர்  மர்ப்பித்த முன்தமொழிவு மற்றும்
நிதிதயொதுக்கீட்டின் அடிப்பளடயில், திட்டச் த யற்பொடுகள் குறித்த
கலந்துளரயொடல்கள் மற்றும் நிதிதயொதுக்கீடு குறித்த மபச்சுவொர்த்ளதகள்
நடத்தப்படுகின்றன.

• ஒப்பந்தம் இறுதித ய்யப்படும்.
வழளமயொன த யன்முளற 
என்ன? 

• பிரச் ிளன அறிக்ளகளய குறிப்பிடொளம : பிரச் ிளன ததொடர்பொன
அறிக்ளகளய விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடும்மபொது, அதளன ளகயொளும்
நளடமுளற  ொத்தியமொன தீர்ளவ மநரடியொக குறிப்பிட மவண்டும்.

• நளடமுளற  ொத்தியமற்ற த யற்பொடுகள் மற்றும் இலக்குகள்:
குறிப்பிடப்பட்டுள்ை கொலப்பகுதியில் த யற்பொடுகள் மற்றும் இலக்குகள்
யதொர்த்தமொனதொகவும் அளடயக்கூடியதொகவும் இருக்க மவண்டும்.

• யதொர்த்தமற்ற நிதிதயொதுக்கீடு : நிதிதயொதுக்கீடு யதொர்த்தமொகவும்
நியொயமொகவும் இருக்க மவண்டும்.

உ விக்குறிப்பு:

நன்தகொளடயொைர் நிதியைிப்பொனது மீைொய்வுக்கு உட்பட்டது என்பளத நிளனவிற்தகொள்க. உதொரணமொக, 
தவைிநொட்டு உதவி த லவனீங்கள், ஏற்றுக்தகொள்ளும் தன்ளம, அர ொங்கங்கைொல் உன்னிப்பொக 

கண்கொணிக்கப்படுகிறது.  ம்பந்தப்பட்ட நொட்டின் ஊடகங்கள் மற்றும் குடிமக்கள் கரி ளன தகொண்டது. 
(எல்லொவற்றிற்கும் மமலொக அவர்கைது வரிகமை நிதியொக வழங்கப்படுகின்றன). அதொவது, நிதிளய 

தபற்றுக்தகொள்பவர்கள் இளழயைவும் தநறி தவறொத மற்றும் தவைிப்பளடத்தன்ளமளய தகொண்டிருக்க 
மவண்டுதமன நிதிவழங்குமவொர் எதிர்பொர்க்கின்றனர். இளவ பின்வரும் விடயங்களை உள்ைடக்கும்:

• வழளமயொன அறிக்ளககள்  (தபொதுவொக மொதொந்தம்)

• இலக்குகளை அளடதல்  (உங்கைது ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை வழங்கக்கூடிய விடயங்களை தகொண்டளமயும்)

• உங்கள் ஒப்பந்தத்தில் முதலில் ஏற்றுக்தகொள்ைப்பட்ட விடயங்களுக்கு நிதிதயொதுக்கீடு த ய்யப்படுவளத உறுதித ய்தல். 

உதொரணமொக, நன்தகொளடயொைர் நிதியைிக்கும் திட்டத்திற்கு ஊழியர் ஒருவர் நியமிக்கப்படுகின்றொர் என
ளவத்துக்தகொள்மவொம்.  அந்த ஊழியர் மவறு இடத்திற்கு மொற்றப்பட்டொல், நீங்கள் ஒப்பந்தத்ளத மீறி த யற்படுகின்றரீ்கள் என
தபொருைொகும்.

நிதி முகொளமத்துவ நளடமுளறகள் ததொடர்பொன விடயங்களை, உங்கைிடமிருந்து நிதி 
வழங்குமவொர் எதிர்பொர்க்கின்றனர். உதொரணமொக:

• உங்கள் நிறுவனத்தில் தபொருைொைர் மபொன்ற பதவிகளுக்கு நபர்களை 
நியமித்துள்ைளம

• வர்த்தக நடவடிக்ளககளுக்கொன வங்கிக் கணக்ளக தகொண்டிருத்தல்
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• நிறுவன மற்றும் த யற்றிட்ட அடிப்பளடயில் வருமொனம் மற்றும் த லவனீங்களைக்
கண்கொணித்தல்

• வழளமயொன சுயொதீன கணக்கொய்வுக்கொன அறிக்ளககளை தயொரித்தல்

த ொகு ி - 5 
 ன்னொர்வ த ொண்டொைர்கரை தசர்த்துக்தகொள்ளு ல் 
பல நிறுவனங்கள் தங்கைது தபரும்பொலொன நடவடிக்ளககளுக்கொக, தன்னொர்வத்
ததொண்டர்களைமய  ொர்ந்துள்ைன. தொன் ம ளவ த ய்யும்  மூகத்துடன் ததொடர்புளடயதொக
இருக்கும் தபொருட்டு  அளவ பல தன்னொர்வத் ததொண்டர்களை இளணத்துக் தகொள்வது
மட்டுமல்லொது தனது மநரத்ளதயும் திறம்பட உபமயொகிக்கின்றன. இதன்மபொது  தபண்கள்,

இளைஞர்கள் மற்றும்   ிறுபொன்ளம குழுக்கள் என பலதரப்பட்ட ஆதரவொைர்களை இளணத்துக்
தகொள்கின்றளமளய உறுதி த ய்தல் அவ ியம்.

மக்கள் ஏன்  ன்னொர்வத் த ொண்டில் ஈடுபடுகின்றனர்? அவர்கள் குறிப்பிட்ட  ில கொரணம்
குறித்து மிகுந்த ஈடுபொடு தகொண்டவர்கைொக இருப்பமதொடு அது ததொடர்பில் அவர்கைது மநரத்ளத
த லவிடுவதில் விருப்பம் உள்ைவர்கைொக இருத்தல். அல்லது புதிய திறன்களை வைர்த்துக்
தகொள்வதில் ஆர்வம் கொட்டுதல் மற்றும் தனது ததொழிலில் முன்மனறிச் த ல்லத்தக்க
அனுபவத்ளத தபறும் மநொக்கில் த யற்படுதல்.

தன்னொர்வத் ததொண்டர்கைின் பங்கு ததொடர்பில் கருத்திற் தகொள்மவொம் :  ந்ளதப்படுத்தல்
குறித்த அறிவுள்ை ஒருவர்,  மூக வளலத்தைம்  ொர்ந்த அறிவுளடயவர், கிரொபிக் வடிவளமப்பு
த ய்பவர், வணிக மமம்பொட்டு நிபுணர் அல்லது திளரப்படத் தயொரிப்பொைர் ஒருவர்
மதளவப்படுகின்றனரொ? அவ்வொதறனில் அவர்கைது ததொழில் பங்கு ததொடர்பில் ஒரு  ிறிய
விைக்கத்ளத எழுதுங்கள். பின்னர் ஆட்ம ர்ப்பு ததொடர்பொன மூமலொபொயத் திட்டத்ளத
உருவொக்குங்கள்.

தன்னொர்வ ததொண்டொைர்களை ம ர்த்துக்தகொள்ளும் 
முளறகள்:

• கல்வி நிறுவனங்கைில்
• உங்கள் இளணயதைம் மற்றும்  மூக ஊடக தைங்கள்

(பளடப்புத்திறன் தகொண்டவரொக இருங்கள்!)

• உள்ளூர் பத்திரிளககள் அல்லது வொதனொலி
நிளலயங்கைில் பதிவுத ய்யப்படும் விவரணங்கள்
மற்றும் மநர்கொணல்கள்

• மூக நிகழ்வுகள் மற்றும் திருவிழொக்கைில் விற்பளன
நிளலயங்களைப் மபொன்ற  ிறு நிளலயங்களை
அளமத்தல்

• உள்ளுரிலுள்ை களடகள், களல நிளலயங்கள் மருத்துவ  ிகிச்ள  நிளலயங்கைில்
துண்டுப்பிரசுரங்களை விநிமயொகித்தல் மற்றும் பதொளதகளை ளவத்தல்

• மூக குழுக்களை  ந்தித்து மபசுதல்

எ ிர்பொர்ப்புக்கரை கட்டரமத் ல்

மவளல மநரம், அவர்கள் மமற்தகொள்ை மவண்டிய பணிகள் மற்றும் ஏளனய பணியொைர்களை
அறிமுகப்படுத்தல் மபொன்ற நளடமுளறகளை த யற்படுத்தல். இதன் மூலம் தொமும் அந்தக்
குழுவின் அங்கத்தவர்கள் எனும் மனநிளலளய அவர்கள் தபறுவர். தன்னொர்வ பணியொைர் 
ஒருவரிடமிருந்து மவறு என்ன விடயங்களை எதிர்பொர்க்கலொம்? 

• இரக ியத்தன்ளமளய பொதுகொத்தல், பொதுகொப்பு, உள்ைடங்கல் மற்றும் துன்புறுத்தலுக்கு
எதிரொன த யற்பொடு மபொன்ற உங்கைது தகொள்ளககளை அவர்கள் களடப்பிடிக்கின்றனர்.
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• அவர்கள் உங்கள் நிறுவனத்ளத  ரியொன முளறயில்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறொர்கள், ஊழியர்கள் மற்றும் பங்குதொரர்களை
மதிக்கின்றனர்.

 ில நிறுவனங்கள் ளகதயொப்பமிடப்பட்ட தன்னொர்வ ஒப்பந்தத்தில் எைிளமயொன, பரஸ்பரம்
ஒப்புக்தகொள்ைப்பட்ட விதிகள் மற்றும் தபொறுப்புகைின் ததொகுப்ளபக் தகொண்டுள்ைன.

த ொகு ி 6
அறிக்ரகயிடல் மற்றும் ம ிப்பீடு

பரப்புளர திட்டமிடல் சுழற் ியில் நொம் கலந்துளரயொடியதன் பிரகொரம், உங்கள் 
பிரச் ொரத்தின் த யற்திறளன மதிப்படீு த ய்யவும், மதளவமயற்படும் பட் த்தில் உங்கைது 
அணுகுமுளறளய பரி ீலிக்கவும் தரவு ம கரிப்பு உதவியொக இருக்கும். ம கரிக்கமவண்டிய 
தகவல்கைின் வளக ததொடர்பொன வழிகொட்டுதல்களை பல பிரச் ொரங்கள் ஏற்படுத்துகின்றன. 
அத்மதொடு, தமது த ொந்த தகவல்களை வழங்குமொறு பரப்புளர த யற்பொட்டொைர்கள் / 
ஊழியர்கைிடம் மகொரப்படுகின்றது. நீங்கள் ம கரிக்கமவண்டிய தகவல்கள் வருமொறு- 

• முன்தனடுக்கப்பட்ட த யற்பொடுகைின் விபரம் (உள்நுளழவு படிவங்கள், கூட்டறிக்ளககள்
மபொன்றளவ.)

• த யற்பொட்டின் தொக்கத்ளத அைவிடுதல்: இதனொல் நீங்கள் தபற்றுக்தகொண்ட மொற்றம்
என்ன?   (த யற்பொட்டிற்கு முன்னரொன/பின்னரொன மகள்விக்தகொத்து, அடிப்பளட ஆய்வுகள்
மபொன்றன)

• தவற்றிக்களதகள் ததொடர்பொன ஆய்வு (தரமொன, நிகழ்வு  ொன்றுகள்)

• த யற்படொத விடயம் என்ன மற்றும் அதற்கொன கொரணம் என்ன? (பகுப்பொய்வு)

• த யற்பொடுகள் எவ்வொறு இடம்தபறுகின்றன என்பளத கண்கொணித்தல். உதொரணமொக,
புதிய தகொள்ளகதயொன்று தவற்றிகரமொக நிளறமவற்றப்பட்டொல், அது எவ்வொறு
த யற்படுத்தப்படுகின்றது, ஆரம்ப நிளலயில் எந்தைவுக்கு  ிறப்பொக த யற்படுகின்றது?
என்பளத கண்கொணித்தல் (த யற்படுத்தப்பட்ட முயற் ிகளை பின்ததொடர்ந்து
அவதொனியுங்கள், கருத்துக்களை தபற்றுக்தகொள்ளுங்கள்)

• எதிர்கொலத்தில் பயனுள்ைதொக அளமயும் ததொடர்புகள் மற்றும் பங்குளடளம.
(வளலயளமப்பு)

நீங்கள் பணம் தகொடுக்கின்றரீ்கள் என்பதற்கொக அன்றி, உண்ளமயொகமவ அவர்கள் 
பணியில் ஈடுபடமவண்டும் என்பதற்கொகமவ தன்னொர்வ பணியொைர்கள் உள்ைனர் 
என்பளத நிளனவிற்தகொள்க. தமது மநரத்ளத அர்ப்பணிப்பவர்களுடன் பழகும்மபொது 
உைம் ொர்ந்த ஒப்பந்தம் மிக முக்கியமொனது. அந்த மநரத்ளத ஆக்கபூர்வமொக 
பயன்படுத்திக்தகொள்வமதொடு, அவர்களுக்கு நன்றி ததரிவிக்க மறக்கொதீர்கள். 
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பதிவுகளை மமற்தகொள்வதற்கு தபொறுப்பொனவர்கள், கைத்திலிருந்து தரளவச் ம கரித்து
பொதுகொப்பொன முளறயில் ம மித்து, அது பயன்படுத்தக்கூடிய வடிவத்தில் இருப்பளத
உறுதிப்படுத்த மவண்டும். இது நிர்வொக மற்றும் த யற்பொட்டு தநறிமுளறகளுக்கு 
உட்பட்டு உள்ைக மற்றும் தவைியக நடவடிக்ளககளுக்கொக பயன்படுத்தப்படலொம்:

• நிதி வழங்குமவொருக்கு ததரிவிப்பதற்கொக
• த ய்திமடல்கள் அல்லது வருடொந்த அறிக்ளககைில் உறுப்பினர்கள், பங்குதொரர்கள் மற்றும்
தபொதுமக்களுக்கு ததரிவிப்பதற்கொக

• விைம்பரம் மற்றும் பிரச் ொர மநொக்கங்களுக்கொக
• உள்ைக மதிப்படீு மற்றும் விடயங்கள் பற்றி அறிந்துதகொள்வதற்கொக: அடுத்த தடளவ
வித்தியொ மொக எதளனச் த ய்யலொம் என  ிந்திக்கலொம்.
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பிரிவு நொன்கு 
 ிறனுள்ை பிரச்சொரம் 

த ொகு ி 1 

பரப்புரர த ொடர்பொடல் 

பரப்புளர த யற்பொட்டில் ததொடர்பொடல் மிகமுக்கியமொனது. அதிக த யற்திறன் தகொண்ட 
நிறுவனங்களை தபொறுத்தவளர, கூட்டங்களை நடத்துவதன் மூலமும் கடிதத் ததொடர்பு 
ஊடொகவும் அர  அதிகொரிகள் மற்றும்  ட்டம் இயற்றுபவர்கள் மபொன்ற தீர்மொனம் 
எடுக்கக்கூடிய அதிகொரிகளுடன் த யற்திறனுடனும் மநரடியொகவும் ஈடுபடுகின்றன. 
அமதமபொன்று, மற்றவர்களையும் இமத த யற்பொட்ளட களடப்பிடிக்க ஊக்குவிக்கின்றனர். 
 மூக அல்லது தபொதுக் தகொள்ளக மநொக்கத்ளத முன்மனற்ற அல்லது ஒரு முக்கியமொன 
தபொது விடயத்தின் மபொக்கில் தொக்கம் த லுத்த டிஜிட்டல் மற்றும்  மூக ஊடக தைங்கள் 
உட்பட பல்மவறு ஊடகங்களைப் பயன்படுத்தி அவர்கள் பிரச் ொரம் த ய்கின்றனர். ஊடக 
பரப்புளர ததொடர்பொடலில் பொரம்பரிய மற்றும் புதிய ஊடகங்கள் இரண்டுமம முக்கிய 
பங்கிளன வகிக்கின்றன. 

ஊடகம் ஊடகம்

• அச்சு (பத் ிரிரக, சஞ்சிரக, இ ழ்கள்,

தசய் ிமடல்கள்)
• த ொரலக்கொட்சி
• வொதனொலி
• ிரரப்படம் (சினிமொ, ஆவைக்கர கள்)

இளணய ஊடக நிறுவனங்கள் (புதிதொக ஆரம்பிக்கப்பட்ட 
இளணய ஊடகங்கள் மற்றும் ஏற்கனமவ கொணப்படும் அச்சு 
மற்றும் ஒைிபரப்பு நிறுவனங்களுக்கும் இப்மபொது 
இளணயத்தைங்கள்,  மூக ஊடக கணக்குகள் மற்றும் 
தபொட்கொஸ்ட் மபொன்ற டிஜிட்டல் தைங்கள் உள்ைன)
பொரம்பரிய ஊடக நிறுவனங்கைின் இர ிகர்களை ஈர்க்கும் 
வளகயில் தகவல்களை வழங்குவதன் ஊடொக, பொரம்பரிய 
ஊடக நிறுவனங்களுடன் பிரச் ொரங்கள் உறவுகளை 
உருவொக்குகின்றன
எனினும், தமது நிளலப்பொட்டிற்கு முரணொன தகவல்களை 
தவைியிடும் த ய்தி நிறுவனங்களுக்கு அர ொங்கம் 
கடுளமயொன கட்டுப்பொடுகள் அல்லது அபரொதம் 
விதிக்கலொம். எனமவ பிரச் ொரத்திற்கு இது பயனுள்ை 
வளகயில் அளமயுமொ என்பளதயும் அதில் 
 மர்ப்பிக்கப்பட்ட தகவல்களை எவ்வொறு கட்டளமப்பது 
என்பது பற்றியும், குறித்த ஊடகத் தைங்கள் மமற்தகொள்ளும் 
த யற்பொடுகள் பற்றி பரப்புளர த யற்பொட்டொைர்கள் மிகக் 
கவனமொக ஆரொய மவண்டும்

ஊடக நிறுவனங்களுக்கு விைம்பர தவைியீட்டிற்கொன 
உள்ைடக்கத்ளதத் தயொரிக்கும் மபொது பின்வரும் 
விடயங்களை கருத்திற்தகொள்க:

நீங்கள் வழங்கும் தகவலில் கவனமொகவும் 
ததைிவொகவும் இருங்கள். தகவல்களை விளரவொக 
உள்வொங்க ஊடகவியலொைர்கள் விரும்புகிறொர்கள்.. 
ஊடகவியலொர்கள் த ய்தி வழிளய (newsline)

மதடுகின்றனர். நளடமுளறயில் மபசுதபொருைொக 
உள்ை விடயங்கள், உண்ளமயொன புதிய தகவல்கள் 
அல்லது  க்திவொய்ந்த மனித ஆர்வக் களதகைில் 
கவனம் த லுத்துங்கள்
மநரடி மமற்மகொள்கள், ஒைிப்படங்கள் (image),

வளரபடங்கள்(graphs) அல்லது நிலப்படங்களை (maps)

ம ர்ப்பதன் மூலம் உங்கள் உள்ைடக்கத்ளத 
கவர்ச் ிகரமொனதொக்குங்கள்.
அடிக்கடி ததொடர்புதகொண்டு ஊடகவியலொைர்களை 
 ங்கடத்திற்கு உள்ைொக்கொதீர்கள்
உங்கள் உள்ைடக்கத்திற்கு உகந்த தைத்ளதப் பற்றி, 
 கல வழிகைிலும் நின்று  ிந்தியுங்கள் –  ிறந்த 
மநர்கொணல், தபொட்கொஸ்ட் ஊடொக அதிதி ஒருவளர 
 ந்தித்தல் அல்லது விவரணம் என்பன த ய்திகளைப் 
மபொலமவ தொக்கத்ளத ஏற்படுத்தும் அம் ங்கைொகும்
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புதிய ஊடகம் 

இளணயத் தைங்கள்,  மூக ஊடகங்கள் (மபஸ்புக், டுவிட்டர்), மநரடி மற்றும்
பதிவுத ய்யப்பட்ட வடீிமயொ (YouTube) மற்றும் ததொளலமப ித்  ததொழில்நுட்பங்கள்
(WhatsApp) மபொன்ற இளணய அடிப்பளடயிலொன ஊடகங்கள் கடந்த த ொப்தத்தில்
ததொடர்பொடல் கட்டளமப்ளப மொற்றி இளடத்தரகர் அற்ற மநரடித் ததொடர்பொடலுக்கு
வழிவகுத்துள்ைது. அத்துடன்  தரவுகள் மற்றும் ததொழிநுட்பத்ளத  அணுகக்கூடியதொக
இருத்தல், திறளமயொன ததொழிலொைர்கள் மற்றும் தன்னொர்வத் ததொண்டர்களை
தகொண்டிருத்தல் என்பன ஒரு தொக்கத்ளத ஏற்படுத்தக்கூடிய டிஜிட்டல்
ததொழில்துட்பத்திற்கு மிக முக்கியமொனளவ ஆகும். மமற்குறிப்பிட்ட அடிப்பளட
மதளவகள் பூர்த்தியொகும் பட் த்தில், ஊடகத்ளத பயன்படுத்துவதன் மூலம்
கிளடக்கும் நன்ளமகள் குறிப்பிடத்தக்கதொக அளமயும்.

பிரச்சொர நடவடிக்ரககளுக்கு நீங்கள் ஏன் சமூக ஊடகங்கரை 
பயன்படுத்  தவண்டும்? 

• வளலயளமப்பிற்கொன ஒரு பொரிய தைத்ளத வழங்குகின்றது
• தபொதுவொன விடயதமொன்ளற விைம்பரப்படுத்த, ஏளனமயொருடன் இளணவதற்கொன த லவு குளறந்த
வழிளய வழங்குகிறது

• தபற்மறொர்கள், ஆ ிரியர்கள் மற்றும்  மூகத்திற்கு விடயங்களை வழங்கவும் ஆதரளவ
தபற்றுக்தகொள்ைவும் திறளமயொன வைங்களை வழங்குகின்றது

• மூக ஊடகங்களை பயன்படுத்தும் ஒவ்தவொரு  ட்டமியற்றுபவர்களுடனும் உங்களை
இளணக்கின்றது. பரப்புளர த யற்பொட்டில் ஈடுபடுவதற்கொன மற்றுதமொரு வழி இதுவொகும்.
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• மூக ஊடகங்களைப் பயன்படுத்தும் ஒவ்தவொரு ஊடகவியலொைர்களுடனும் உங்களை இளணக்கிறது.

பரப்புளரக்கொன மற்றுதமொரு வழி இதுவொகும். அதமரிக்கொவில், பிைொக் ளலவ்ஸ் மமட்டர் (Black Lives
Matter) மபொன்ற இயக்கங்கள் தவற்றிகரமொன  மூக ஊடக பிரச் ொரங்கைின் கொரணமொக மத ிய
முக்கியத்துவம் தபற முடிந்தது. தற்மபொது இது  கல தைங்கைிலும் த யற்பொட்டில் உள்ைமதொடு,
மில்லியன் கணக்கொன மக்களை இதற்குள் தகொண்டுவந்துள்ைது.

#MeToo இயக்கமும்  ர்வமத  அைவில் மப ப்படுவதற்கு  மூக ஊடகங்களை பயன்படுத்தியுள்ைது. 

இந்த இரண்டு இயக்கங்களும் எவ்வொறு தவற்றிதபற்றன என்பது பற்றி  ிந்திக்க முடியுமொ?
இதுவளர நீங்கள் தபற்ற அறிளவப் பயன்படுத்தி, அவர்கைின் பங்குதொரர்கள், உத்திகள், 

தந்திமரொபொயங்கள் மபொன்றவற்ளற ஆரொய்ந்து, அவர்கள் ஏன் இந்தைவு முக்கியத்துவம்
தபற்றனர் என்பளத தீர்மொனிக்க முடியுமொ? இவ்வொறொன கற்றுக்தகொண்ட பொடங்கைில் ஏமதனும்
உங்கள் நிறுவனத்திற்கு தபொருந்துமொ?

சமூக ஊடக பிரச்சொரத் ிற்கொன மு ன்ரம த ரிவுகள் 

• உங்களை
பின்ததொடர்பவர்களுடன் 140

அல்லது அதற்கும்
குளறவொன எழுத்துக்கைில்
உங்கள் எண்ணங்களை
பகிர்ந்துதகொள்வதற்கொன ஒரு
தைமொகும்

• (@) நபர்கள்/குழுக்களுக்கு
நீங்கள் டுவடீ் த ய்யலொம்.
குறிப்பிட்ட ஒரு
விடயத்திற்கொக ஒரு
இயக்கத்ளத உருவொக்கவும்
அல்லது
இளணந்துதகொள்ைவும்
மஹஷ்தடக் ((#) பயன்படுத்த
முடியும். அத்மதொடு, 

தவவ்மவறு
கண்மணொட்டங்களை
தபற்றுக்தகொள்ை
நபர்களை/குழுக்களை
பின்ததொடரலொம். புதிய
விடயங்களை
கற்றுக்தகொள்ைலொம், உடனடி
த ய்திகளை
தபற்றுக்தகொள்வமதொடு, 

ஏளனமயொரின் த யற்பொடுகள்
பற்றி அறிந்துதகொள்ைலொம்.
உங்களைப்
பின்ததொடர்பவர்களுடன்
மயொ ளன அல்லது
த ய்திளயப் பகிர்ந்துதகொள்ை
மற்றவர்கைின் இடுளககளை
ரீடுவடீ் த ய்யலொம்.

• டுவிட்டரில் நீங்கள் அடிக்கடி
டுவடீ் த ய்து ஆரொய்ந்தொல், 

உங்களைப்
பின்ததொடர்மவொரின்
எண்ணிக்ளக மற்றும்
விடயதொனத்தின்
முக்கியத்துவம் அதிகரிக்கும்.
உங்கள் கருத்துக்களை
அதிகைவொன மக்கைிடம்
தகொண்டும ர்க்கும்.

• உங்கள் எண்ணங்களை
நண்பர்களுடனும் உங்களை
பின்ததொடர்மவொருடனும்
பகிர்ந்துதகொள்வதற்கொன
ஒரு தைமொகும். ஏளனய
குழு உறுப்பினர்களுடன்
ததொடர்புதகொள்வதற்கு
அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட
இயக்கத்திற்கொன ஆதரளவ
அதிகரிப்பதற்கு பல
நிறுவனங்கள்
பயன்படுத்தும் "குழு தைம்"
(group platform) இங்குள்ைது.

• புதிய தகவல்கள், இளணய
இளணப்புகள்,
அறிவிப்புகள்,
புளகப்படங்கள்,
ஆவணங்களை நீங்கள்
பகிர முடியும்.

• டுவிட்டளர மபொன்று
இங்கும் மஹஷ்தடக்
கட்டளமப்பு உள்ைது. இது
குறிப்பிட்ட விடயத்ளத
உள்ைடக்கிய இயக்கத்ளத
உருவொக்க அல்லது
ம ர்ந்துதகொள்ை
உங்களுக்கு
வழிவகுக்கின்றது.

• ஏளனய தைங்களை விட,
இங்கு த யற்பொட்டில்
உள்ை பயனொைர்கைின்
எண்ணிக்ளக அதிகம்

• கொதணொைிகள், 

ஒைிப்படங்கள் மற்றும்
நிறுவனம் ொர்ந்த
அறிவிப்புகளை
பகிர்வதற்கொன  ிறந்த
தைமொகும். 
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எதிர்மளறயொன மற்றும்  ர்ச்ள க்குரிய பதிவுகளை இடுவதற்கு முன்னர் இரு தடளவகள் 
 ிந்தியுங்கள். 

இலங்ளகயில்  மூக ஊடகங்களை பயனுள்ை 
வளகயில் பயன்படுத்துவது பற்றிய உதொரணம் 

உ விக்குறிப்பு – பின்வரும் சமூக ஊடக வி ிமுரறகரை நிரனவிற்தகொள்க 

• நீங்கள் ஒரு கருத்ளதக் கூறலொம்; எனினும், எந்ததவொரு டுவடீ், ரீடுவடீ் அல்லது பதிவுகைில்
ததைிவொகவும் ததொழில்முளற  ொர்ந்தும் த யற்படுங்கள்.
• தபொதுவொக, நீங்கள் கல்வி அல்லது வர்த்தக மநொக்கத்திற்கொக தனிப்பட்ட  மூக ஊடக கணக்குகளைப்
பயன்படுத்தக்கூடொது. ததொழில் ொர் பயன்பொட்டிற்கொன பிரத்திமயக கணக்குகளை உருவொக்கவும்.
• விடயங்கள் எதிர்மளற விளைளவ ஏற்படுத்தினொல், ததொடர்புபடொமல் இருப்பதில் தவறில்ளல.
• மூக ஊடகத்தில் நீங்கள் பதிவிடும் எந்த விடயங்களும், தவைியிட்ட மநரத்திலிருந்து
தபொதுதவைியில் கொணப்படும் என்பளத நிளனவிற்தகொள்க
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த ொகு ி 2 
வரலயரமப்புகரை உருவொக்கு ல் 
அர ொங்க அதிகொரிகள்,  க தன்னொர்வ ததொண்டு நிறுவனங்கள்,  ிவில்  மூக அளமப்புகள்
மற்றும் நன்தகொளடயொைர்கள் உட்பட பல்மவறு பங்குதொரர் குழுக்களுடன் இளணவதன் 
மூலம், உங்கள் நிறுவனத்தின் தகொள்ளககளை மமம்படுத்தலொம் மற்றும் உங்கள் 
நிறுவனம் ததொடர்பொன தபொது சுயவிபரத்ளத உருவொக்கலொம்.    

வளலயளமப்பு என்பது நிறுவன வைங்கள், ததொடர்புகள் மற்றும் ஆய்வுகள் மபொன்ற பல்மவறு
கூறுகளை  ிறந்த முளறயில் மொற்றும் ஒரு தந்திமரொபொயமொகவும் பயன்படுத்தலொம். 
வளலயளமப்புகளையும் கூட்டணிகளையும் உருவொக்குவதும் பிரச் ொர அளமப்புகைின்
கருத்துக்கு முக்கியத்துவம் தகொடுக்கிறது.

 ில  ந்தர்ப்பங்கைில் பங்கொைர்களுடன் வளலயளமப்புகளை அல்லது கூட்டணிகளை 
உருவொக்க நிறுவனங்கள் முயற் ிக்கும்மபொது  வொல்களையும் எதிர்தகொள்ைலொம். 
உதொரணமொக, கூட்டணி பங்கொைிகள் அளனத்து மநொக்கங்கைிலும் உடன்படொமல் 
இருக்கலொம், மமலும்  ில அளமப்புகள் ஆதரவு ததரிவிக்கொமல் இருக்கலொம். 

நிகழ்வு ஆய்வு பகுப்பொய்வு 
குற்றவியல் அவதூறுக்கு எ ிரொக  இலங்ரகயில் முன்தனடுக்கப்பட்ட பிரச்சொரம் த ொடர்பொன விடயத்ர 
மீண்டும் பொர்ப்தபொம்: 

2002ஆம் ஆண்டுவளர, ரணில் விக்ரம ிங்கவின் அர ொங்கத்தொல் இரத்துச் த ய்யப்படும் வளர, இலங்ளகயில் 
அவதூறு ஒரு குற்றவியல் குற்றமொக கொணப்பட்டமதொடு, குற்றவியல்  ட்டத்தின் கீழ் இரண்டு ஆண்டுகள் 
 ிளறத்தண்டளன விதிக்கப்பட்டது. ததற்கொ ிய பிரொந்தியத்தில் குற்றவியல் அவதூறுச்  ட்டத்ளத நீக்கிய 
முதலொவதும் ஒமர நொடும் இலங்ளகயொகும். 

இலங்ளகயில் ஊடக  ங்கங்கள் மற்றும் பரப்புளர குழுக்கைொல் மமற்தகொள்ைப்பட்ட தீவிரமொன, 
த ொப்த கொல பிரச் ொரத்ளதத் ததொடர்ந்து 2002ஆம் ஆண்டு ஜூன் 18ஆம் திகதி நொட்டின்  ட்டப் 
புத்தகங்கைில் இருந்து குற்றவியல் அவதூறுச்  ட்டங்கள் நீக்கப்பட்டன.  ர்வமத  பத்திரிளக 
நிறுவனம் (IPI),  ர்வமத  PEN அளமப்பு, உலக பத்திரிளககள்  ங்கம், தபொதுநலவொய ஊடக ஒன்றியம் 
(CPU), பத்திரிளகயொைர்களைப் பொதுகொக்கும் குழு (CPJ), பிரிவு XIX மற்றும் கருத்துச் சுதந்திரத்தில் 
அவதூறுச்  ட்டங்கள் ஏற்படுத்தும் "மமொ மொன விளைளவ" வன்ளமயொக கண்டித்த ஐக்கிய 
நொடுகைின் மனித உரிளமகள் ஆளணயத்தின் கருத்துச் சுதந்திரம் குறித்த  ிறப்பு அறிக்ளகயொைர் 
உட்பட பல  ர்வமத  அளமப்புகள் இந்த பிரச் ொரத்திற்கு ஆதரவு வழங்கின. 

குற்றவியல் அவதூறுச்  ட்டத்ளத நீக்குவது ததொடர்பொன பரப்புளரக்கொன  ில உள்ளுர் ஊடக 
பரப்புளர நிறுவனங்களும் ஒன்றிளணந்தன. இந்த கூட்டணியொனது, அர ொங்கத்தின் மீது அழுத்தம் 
தகொடுப்பதற்கொக தமது  ர்வமத  வளலப்பின்னல்களை  ிறந்த முளறயில் பயன்படுத்தியது. 
உள்ளுரில் ஊடக பரப்புளர த யற்பொட்டில் ஈடுபடும் நிறுவனங்கைின் ஒரு பகுதியொக இருக்கக்கூடிய 
 ர்வமத  ஊடக பரப்புளர த யற்பொட்டு வளலயளமப்புகைின் தபயர்கள் அடங்கிய பட்டியளல 
உங்களுக்கு உருவொக்க முடியுமொ? 

ஏற்கனதவ உள்ை கூட்டைியில் இரைந்து தகொள்ைல்

கூட்டைிகள் இருப்ப ன் நன்ரமகள் வருமொறு-

1. நன்கு ஒருங்கிளணக்கப்பட்ட கூட்டணிகள் அளனத்து ஆமலொ ளன நடவடிக்ளககைிலும்
பன் மடங்கு விளைளவக் தகொண்டிருக்கின்றன. ஒரு பிரச் ொரத்தின் முயற் ிகள் மற்தறொரு
உறுப்பினரொல் வலுப்படுத்தப்பட்டு கட்டளமக்கப்படலொம்.
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2.தவவ்மவறு குழுக்கள் ஒரு மநொக்கத்திற்கு ஆதரவொக தபொதுவொக குரல் எழுப்பும்மபொது
அவர்கைின் அர ியல் மூலதனம் தபரும்பொலும் அவர்கைின் தனிப்பட்ட பகுதிகைின்
ததொளகளய விட அதிகமொக இருக்கும்.

3. கூட்டணிகள் பரந்த பொர்ளவயொைர்களை அளடயலொம் மற்றும்  னத்ததொளகயில் தபரும்
பகுதிளய பிரதிநிதித்துவப்படுத்தலொம்.

4. உறுப்பினர் நிறுவனங்கள் தவவ்மவறு நிபுணத்துவம் அல்லது தனிப்பட்ட திறன்
ததொகுப்பிளனக் தகொண்டிருக்கலொம். அளவ கூட்டணி முழுவதும் பகிர்ந்து தகொள்ைப்படலொம்
மற்றும் கற்பிக்கப்படலொம்.

5. கடினமொன சூழ்நிளலகைில்  க நிறுவனங்கள் பிரச் ொரத்திற்கு தொர்மீக ஆதரளவயும்
ஒற்றுளமளயயும்  வழங்கலொம் மற்றும் ஊழியர்கள் மற்றும் தன்னொர்வலர்களை ஊக்குவிக்க
உதவலொம்.

6. ஒரு கூட்டணியொக ஒருங்கிளணப்பதன் மூலம் ஆமலொ ளன  பிரச் ொரங்கள் முயற் ிகைின்
நகல் தன்ளம,மபொட்டி மற்றும் குறுக்கு த ய்திகளையும் குளறத்திடலொம்.

நிகழ்வு ஆய்வு 

ஊடக சு ந் ிரக் கூட்டைி: உலகைொவிய கூட்டொண்ரம

தமதலொட்டப் பொர்ரவ

ஊடக சுதந்திரத்திற்கொன உலகைொவிய மொநொட்டில் ஜூளல 2019இல் ஊடக சுதந்திரக்
கூட்டளமப்பு உருவொக்கப்பட்டது மற்றும் ஊடக சுதந்திரம் மற்றும் ஊடகவியலொைர்கைின்
பொதுகொப்பிற்கொக வொதிடுவதற்கும், பத்திரிளகயொைர்களுக்குத் தங்கள் மவளலளயச்
த ய்வதற்குத் தீங்கு விளைவிப்பவர்களைக் கணக்குப் மபொடுவதற்கும் இளணந்து த யற்படும்
நொடுகைின் கூட்டளமப்பு ஆகும். ஊடக சுதந்திரம் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ைொகியுள்ை இடங்கைில்
அதளன பொதுகொப்பமத கூட்டளமப்பின் முக்கிய மநொக்கமொகும்.

உள்நொட்டில் ஊடக சுதந்திரத்ளத மமம்படுத்துவதற்கும்  ர்வமத  அைவில் ஒன்றிளணந்து
த யற்படுவதற்கும் எழுத்துப்பூர்வ உறுதிதமொழியொன ஊடக சுதந்திரம் குறித்த உலகைொவிய
உறுதிதமொழியில் கூட்டணியின் உறுப்பினர்கள் ளகதயழுத்திட்டுள்ைனர். தனிப்பட்ட
வழக்குகைில் வற்புறுத்துதல், துஷ்பிரமயொகம் த ய்பவர்களைக்  ட்டத்தின் முன் தகொண்டு
வரல், ஊடகங்களுக்கொன பொதுகொப்ளப மமம்படுத்த கூட்டணி மற்றும் பிற நொடுகைின்
உறுப்பினர்களை ஆதரித்தல் மற்றும் பலதரப்பு மன்றங்கைில் கூட்டறிக்ளககளை
தவைியிடுதல் ஆகியவற்றின் மூலம் கூட்டளமப்பு ஊடக சுதந்திரத்ளத ஊக்குவிக்கும்.

அளனத்து கூட்டணி உறுப்பினர்கைின் மூத்த அதிகொரிகைின் முதல் முழு கூட்டம் 2020 ஜனவரி
29-30 தினங்கைில் தஜனவீொவில் கூடி குறிப்பு விதிமுளறகள் (கூட்டணியில் இளணவதற்கொன
தபொறிமுளறகள் உட்பட), பரப்புளர வழிமுளறகள் மற்றும் முன்னுரிளமகள் ஆகியவற்ளற
ஒப்புக்தகொண்டது. கூட்டளமப்பு உறுப்பினர்கள் இறுதி அறிக்ளகளய ஏற்றுக்தகொண்டனர்.

தகொமரொனொ ளவரஸ் ததொற்றுமநொயின் பரவலிளன அடுத்து, ஐக்கிய இரொச் ியம் மற்றும் ஊடக
சுதந்திரக் கூட்டணியின் நிர்வொகக் குழுவின் பிற உறுப்பினர்கள் ஏப்ரல் 6, 2020 அன்று ஒரு
அறிக்ளகளய தவைியிட்டனர். அவ்வறிக்ளக ஊடக சுதந்திரத்தின் அடிப்பளட
முக்கியத்துவத்ளத மீண்டும் உறுதிப்படுத்துவமதொடு  அளனத்து மொநிலங்களையும் சுதந்திர
ஊடகத்திற்கொன அணுகளல பொதுகொக்க அளழப்பு விடுத்துள்ைது.
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உறுப்பினர்கள் 

ஊடக சுதந்திரக் கூட்டணியில் இதுவளர 47 நொடுகள் அங்கம் வகிப்பமதொடு, ஊடக சுதந்திரம் 
ததொடர்பொன உறுதிதமொழியில் அளனவரும் ளகதயழுத்திட்டுள்ைனர்.

ஊடக சுதந்திரக் கூட்டணி: ஒரு மமமலொட்டமொன பொர்ளவ - GOV.UK (www.gov.uk)

கூட்டைிகள் அபொயகரமொன ொ?

நன்கு ஒழுங்களமக்கப்பட்ட அளமப்புகள் என கூட்டணிகளை குறிப்பிட முடியொது.

ஏதனனில் கூட்டணியுடன் இளணந்த தனிப்பட்ட நிறுவனங்கைின் அளடயொைங்கள்
பிற்கொலத்தில் கூட்டணியிலிருந்து இல்லொமல் மபொகலொம். அல்லது ஒழுங்களமப்புகைின்
தகொள்ளககள் மொற்றமளடயலொம்.

அமதமபொல் பிர ொர நடவடிக்ளககைில் ஈடுபடுபவர்கள் தங்களுக்கு ஆதரவு அைிக்கக்கூடிய
கூட்டணிகளுடன் இளணந்து கொணப்படலொம். எனினும் அவர்கைின் கருத்துக்களை குறித்த
கூட்டணி முன்தனடுத்துச் த ல்லொதிருக்கலொம் அல்லது  ிறிதைவிமலனும் அவர்கள்
எதிர்பொர்க்கும் கருத்துக்களை முன்தனடுக்கொதிருக்கலொம்.

கூட்டைியுடன் இரைந் ிருப்ப ன்
மூலம் எழக்கூடிய ஆபத்துக்களுக்கொன உ ொரைங்கள் 

கொலநிரல மொற்றம் 

பொரிஸ் உடன்படிக்ரகயிலிருந்து அதமரிக்கொ விலகியது 

கொலநிளல மொற்றத்தின் விளைவுகள் ததொடர்பில் உலகைொவிய ரீதியில்
மமற்தகொள்ைப்படும் முயற் ிளய வலுப்படுத்தும் வளகயில் கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு
பொரிஸ் கொலநிளல மொற்றம் குறித்த உடன்படிக்ளக உருவொக்கப்பட்டது. தவப்பநிளல
உயர்ளவ 2 டிகிரி த ல் ியஸுக்குக்  குளறப்பதும் கொலப்மபொக்கில் அதளன 1.5  டிகிரி
த ல் ியஸ் வளர தகொண்டு வருவதும் இந்த உடன்படிக்ளகயின் மநொக்கமொகும்.

இருப்பினும் இந்த உடன்படிக்ளகயில் இருந்து 2017ஆம் ஆண்டு ஜுன் மொதம் அதமரிக்கொ
உத்திமயொகபூர்வமொக தவைிமயறியது. இதன் விளைவொக ஏளனய நொடுகள் தீவிர
ஈடுபொட்ளட மமற்தகொள்வது குளறவளடந்தது. ஏதனனில் கொலநிளல மொற்றம்  ொர்ந்த
நடவடிக்ளககள்  குறித்து அதமரிக்கொமவ முக்கிய பங்கைிப்ளப மமற்தகொண்டு வந்தது.

அதுமட்டுமின்றி அதமரிக்கொவின் தவைிமயற்றம் அதிகொர தவற்றிடத்ளதயும்
உருவொக்கியது.
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த ொகு ி 3 

பரப்புரர தசய் ல் 

அர ியல்வொதிகள், அதிகொரிகள் மற்றும் தீர்மொனம் மமற்தகொள்ளும் நடவடிக்ளகயில்
ஈடுபடுமவொர் ஆகிமயொர் மீது மநரடியொக ஆதிக்கம் த லுத்தும் நடவடிக்ளகமய இதுவொகும்.

தபொதுக் தகொள்ளககளை வகிப்மபொர் அர ொங்க அதிகொரிகைொக இருக்கும் பட் த்தில்  த ல்வொக்கு
த லுத்தும் த யற்பொடொனது அர  உறவுகைின் ஒரு பகுதியொகின்றது. அத்துடன் உள்ளூர்,

பிரொந்திய மற்றும் மத ிய மட்டங்கைில் மநரடி ததொடர்புகளை மமற்தகொள்வதன் மூலம்
தீர்மொனங்கள் மமற்தகொள்மவொருடனொன நல்லுறளவ கட்டிதயழுப்பவும் வழிவகுக்கின்றது. 

பரப்புளர த யற்பொடு என்பது ஒரு  க்தி வொய்ந்த தந்திமரொபொயமொகும். எனினும் இது வைத்ளத
முதன்ளமயொகக் ளகயொளும் உபொயதமொன்றொகும். நல்லுறளவ கட்டிதயழுப்புதல் இதன்
முக்கிய அங்கமொக கொணப்படினும் அது ஒரு  ிக்கலொன த யற்பொடு என்மற குறிப்பிடலொம்.

இதில் தவற்றிளய அளடய மவண்டும் எனில் மநரம் மற்றும்  க்தி  என்பன அவ ியம்.

பரப்புரரயின் தபொது கவனிக்க தவண்டியரவ

நம்பிக்ரக - தனிப்பட்ட, ததொழில் ரீதியொன அல்லது அர ியல் ரீதியொன என அளனத்து
உறவுகளுக்கும் நம்பிக்ளக அத்தியொவ ியமொன ஒன்றொகும். மற்ளறய தரப்பினர் தங்களை
திள திருப்ப அல்லது மளறமுகமொக ஏமதனும் நடவடிக்ளகயில் ஈடுபடுகின்றனர் என
 ந்மதகம் எழும் பட் த்தில் குறித்த தரப்பினர் அவர்களுடன் ஒத்துளழக்க மறுப்பு
ததரிவிக்கலொம். ஆதிக்கம் த லுத்தும் நடவடிக்ளகயில் ஈடுபடும் ஒருவர் எந்த மநரத்திலும்
தபொய் மப ொது, தகவல்களை மளறக்கொது மநர்ளமயொக நடந்துதகொள்ை மவண்டும். அமதமநரம்
தமக்கு ததரிவிக்கப்படும் தகவல்கள் அளனத்தும் உண்ளமயொனது என எதிர்த்தரப்பினரும்
நம்பிக்ளக தகொள்ை மவண்டும். இதன்மபொது இரு தரப்பினரும் தபொறுப்புடனும்,

கண்ணியமொகவும் மபொதிய விைக்கம் உள்ைவர்கைொகவும் இருத்தல் மவண்டும்.

நம்பகத்  ன்ரம - தீர்மொனம் மமற்தகொள்மவொருடன் மநர்மளறயொன உறவுகளை கட்டிதயழுப்ப
மவண்டுதமனில் முளறயொனதும்,  ஊக்குவிக்கும் வளகயொனதுமொன பிரச் ொர நடவடிக்ளககள்
முன்தனடுக்கப்பட  மவண்டும். "முளறயொனது" எனும் மபொது, குறித்த பிரச் ொர நடவடிக்ளககள்
பொதிக்கப்பட்ட  மூகத்திடம் இருந்மத பிரதிபலிக்கப்பட மவண்டும் எனலொம். ஏதனனில், பிரச் ொர
நடவடிக்ளக மூலம் மகொரப்படும்/ ததரிவிக்கப்படும்  விடயங்களுடன் ததொடர்பு மற்றும்
தளலளமத்துவம் என்பன கொணப்படும் மபொமத குறித்த விடயம் முளறப்படி  ஏளனமயொளர
த ன்றளடயும். பிர ொர நடவடிக்ளகயொனது  மந்த கதியில் த ல்கிறது அல்லது
கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது என தீர்மொனம் மமற்தகொள்பவர்கைொல் முடிதவடுக்கப்படும் பட் த்தில்,

அது ததொடர்பொன எதிர்கொல நடவடிக்ளககள் குறித்து, அவர்கள்  அலட் ியமொக இருந்து விடலொம் 

பிர ொர நடவடிக்ளக முலம் மகொரப்படும் விடயங்கள்  ட்டத்திற்கு புறம்பொனதொகவும் 
அளடய முடியொததொகவும் கொணப்படும் பட் த்தில் அதளன நிரொகரிக்க முடியும்.  

நம்பகத் தன்ளமளய கட்டிதயழுப்ப மவண்டுதமனில் பிரச் ொர நடவடிக்ளககள் 
ததைிவொனதொகவும் சுருக்கமொனதொகவும் இருக்க மவண்டும். அத்துடன் அது எவ்வொறு 
பிரச் ிளனக்குரிய தீர்வொக அளமய வழிவகுக்கும் என்பது ததொடர்பிலும் விைக்கத் தன்ளம 
மவண்டும். 

நம்பகத் தன்ளமளய அதிகரிக்க மவண்டுதமனில் உள்ளூர் மட்டத்திலொன தகவல் பரிமொற்றம்
 ீரொன முளறயில் நிகழ மவண்டும். அத்துடன்,  அது எவ்வொறு மற்ளறய தரப்ளப
த ன்றளடகின்றது என்பது ததொடர்பிலும் கவனம் த லுத்த மவண்டும்.

அரசியல் மூல னம் - பிரச் ொர நடவடிக்ளககள்  கொலப்மபொக்கில் தவற்றிப் பொளதயில் த ல்ல
ஆரம்பிக்கும் மபொது, மதிப்பும் தபருக ஆரம்பிக்கும். இதன் மூலம் அர ியல் ஆதரவும் கிளடக்க
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ஆரம்பிக்கும். இது புதிய நட்புறவுகளை உருவொக்கவும் ஏற்கனமவ கட்டிதயழுப்பப்பட்ட
உறவுகளை வலுப்படுத்தவும் உதவி புரியும். அர ியல்வொதிகளும் அதிகொரிகளும்
பலவனீமொனவர்கைிடம் இருந்து தங்களை தூர விலக்கிக் தகொண்டு, அர ியல் த ல்வொக்கு
உள்ைவர்கைிடமம தபருமைவில்  அணுகுவொர்கள். எனினும் அர ியல் த ல்வொக்கிலும் பொர்க்க
நம்பகத்தன்ளம உளடயதும் விசுவொ ம் மிக்கதுமொன கீர்த்தி நொமத்ளதப் தபறுவதில் கவனம்
த லுத்தல்  ிறந்தது.

நிகழ்வு ஆய்வு ஐந்து : தவற்றிகரமொன பரப்புரர
பல வருட கொலங்கைொக பல்மவறு ஆர்வமுள்ை தரப்பினர் முன்தனடுத்த பரப்புளர 
த யற்பொடு மற்றும் பரப்புளரக்குப் பின்னர் தகவல் அறியும் உரிளமளய மக்கைின் 
அடிப்பளட உரிளமயொக அங்கிகரித்தளம, தவைிப்பளடயொன, அளனவளரயும் 
உள்ைடக்கிய மற்றும் பங்மகற்பு ஆட் ிளய மநொக்கி நொட்ளட தகொண்டு த ல்வதற்கு 
இலங்ளக அரசு மற்றும் அதன் மக்கள் தரப்பில் உள்ை அர்ப்பணிப்ளப 
அளடயொைப்படுத்துகிறது.

கனடொவில் உள்ை  ட்டம் மற்றும் ஜனநொயக ளமயத்தின் உலகைொவிய தகவல் உரிளம
மதிப்படீ்டில், இலங்ளகயின் தகவல் அறியும் உரிளமச்  ட்ட கட்டளமப்பொனது 3வது இடத்ளதப்
தபற்றுள்ைது. இலங்ளக தகவல் அறியும் உரிளமச்  ட்ட ஆட் ியின் தவற்றியொனது, அரசு
மற்றும்  ட்டத்தின் கீழ் உள்ை மற்ற நிறுவனங்கைொல் விளனத்திறன்மிக்க மற்றும் பயனுள்ை
தகவல்களை வழங்குவது மற்றும் ஆட் ியில் தவைிப்பளடத்தன்ளம மற்றும்
தபொறுப்புக்கூறளலக் மகொருவதற்கு மக்கைொல் அச் ட்டம் பயன்படுத்தப்படல் என்பவற்றிமலமய
தங்கியுள்ைது.

உரிளமக்கொன அர ியலளமப்பு அங்கீகொரம் மற்றும் அளதத் ததொடர்ந்து த யல்படுத்தும்
 ட்டங்கள் இருந்தமபொதிலும், இந்த  ட்டமியற்றும் கட்டளமப்ளப முழுளமயொக
த யற்படுத்துவதற்கு இன்னும் நிளறய விடயங்களைச் த ய்ய மவண்டியுள்ைது. தகவல்
அறியும் உரிளமச்  ட்டத்தின் விதிகளுடன் முரண்படும் தற்மபொளதய  ட்டங்கைின் பலவும்,

அவற்றில்  ில உரிளமயின் மநொக்கத்ளத மட்டுப்படுத்தும் விதத்தில் கொணப்படுகின்றளம 
 வொலொன விடயமொகும்.

அர ியலளமப்பின் 14ஏ மற்றும் தகவல் உரிளமச்  ட்டத்தின் (இனிமமல் கூட்டொக தகவல் 
அறியும் உரிளமச்  ட்டத்தின் ஆட் ி என குறிப்பிடப்படும்)  ட்டப்பிரிவு 14ஏ விதிகளுடன்
தவைிப்பளடயொக முரண்படும்  ட்டமன்ற விதிகைின் பகுப்பொய்வு பற்றிய இந்த 
அறக்ளகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. தகவல் அறியும் உரிளமக்கொன இலங்ளக
நீதித்துளறயின் அணுகுமுளற மற்றும் தகவல் அறியும் உரிளமச்  ட்டத்தின் ஆட் ி
ததொடர்பொன வழக்குகளை ளகயொளும் மபொது நீதித்துளற பதிலைிக்க மவண்டிய  ொத்தியமொன
 ிக்கல்கள் மற்றும் மகள்விகள் குறித்தும் இந்த அறிக்ளக சுருக்கமொக ஆரொய்கிறது.
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பரப்புளரளய நடத்தும்மபொது களடப்பிடிக்க மவண்டிய  ில தபொதுவொன விதிகள்

1. உங்கள் இலக்குகள் த ொடர்பில் ஆரொயுங்கள் - இலக்குக்கொன ஊக்குவிப்பு, அர ியல்
முன்னுரிளமகள் மற்றும் தனிப்பட்ட விருப்புகள் குறித்து ஆரொயுங்கள். பரஸ்பர
உடன்படிக்ளக மற்றும் மநர்மளறயொன உறவு ஒன்ளற ஆரம்பிப்பதற்கொன அடித்தைமொக
அல்லது ஆரம்பப் புள்ைியொக த யற்பட தகவல்கள் அவ ியம். எவ்வைவு அதிகமொன
தகவல்கள் கிளடக்கப்தபறுகின்றனமவொ, அந்த அைவு சுலபமொக தீர்மொனங்களை
மயறதகொள்ைலொம்.

2. தபொறுரமயொகவும் உறு ியொகவும் இருத் ல் தவண்டும். உங்கள் மகொரிக்ளகயுடன்
மநரடியொகத் ததொடர்பற்ற அமதமவளை இலக்கிளன ஈடுபடுத்துவதற்கொன ஆக்கபூர்வமொன
வழிகள் ததொடர்பில்  ிந்தியுங்கள். அர  அதிகொரிகள் உட்பட, தபொதுமக்கள் இனந்ததரியொத
நபர்கைிடமிருந்து உதவி தபறுவளத விரும்பமொட்டொர்கள். எனமவ இலக்கிற்கு பிர ொரம்
ததொடர்பில்  மபொதிய அறிளவ புகட்டிவிடுங்கள். உதொரணமொக, பொதிக்கப்பட்ட  மூகத்ளத
பொர்ளவயிடும் தபொருட்டு அர  அதிகொரிளய அளழக்கலொம் அல்லது பிரச் ொரத்தொல் ஏற்பொடு
த ய்யப்பட்ட உள்ளூர் நிகழ்வில் மபசுமொறு மகொரலொம்.

3. உள்ளூர் வி ிமுரறகள் மற்றும் பழக்கவழக்கங்கள் த ொடர்பொக அவ ொனத்துடன்
தசயற்படுங்கள். கவனக்குளறவின் கொரணமொக குற்றம் இடம்தபறொமல் இருப்பதற்கும்
அல்லது அவர்கைின் நம்பகத்தன்ளமளய குளறமதிப்பிற்கு உட்படுத்தொமல் இருப்பதற்கொக,
பரப்புளர த யற்பொட்டொைர்கள் கலொச் ொர விழிப்புணர்வு மற்றும் உள்ளூர்
பழக்கவழக்கங்களுக்கு ஏற்பட த யற்படுவதும் அவ ியமொகும்.

4. தகொரிக்ரககளுக்கு அப்பொல் உறவுகரை வைர்த்துக்தகொள்ளுங்கள்: இலக்குடன்
ததொடர்புளடய தகவளல அவ்வப்மபொது பகிர்ந்து தகொள்ளுங்கள். அது அவருக்கு/அவளுக்கு
ஆர்வத்ளத ஏற்படுத்தலொம் அல்லது பிரச் ொரத்ளத  ொதகமொக கொண்பிக்கும்
நடவடிக்ளககளுக்கு அவளர/அவளை அளழக்கலொம்.

5. நீங்கள் வழங்கும்  கவரல  னிப்பயனொக்குங்கள். மமலதிக ஆய்வின் மூலம்,
பரப்புளர இலக்ளக மநொக்கி பரப்புளரச் த ய்திளயத் தனிப்பயனொக்கவும். இலக்கு மிகவும்
அழுத்தமொனதொக இருக்கும் வளகயில் தரவுகளை பயன்படுத்தவும். இந்த குறிப்பிட்ட
இலக்ளக ஈர்க்கும் வளகயில் தகவளல வழங்கவும்.

6. உங்கள் தகொரிக்ரகரய த ைிவுபடுத்துங்கள். அவன்/அவள் என்ன த ய்ய மவண்டும்
என்று நீங்கள் விரும்புகிறரீ்கள் மற்றும் ஏன் என்பது பற்றி இலக்கிற்கு விைக்கவும். ஒரு
பக்க அல்லது குறிப்பு அட்ளட அைவிலொன ளகமயடுகளை உருவொக்குதல் மற்றும்
பகிர்தல் ஆகியவற்ளறக் கருத்திற்தகொள்ளுங்கள்; இளவ ஒற்ளறப் பக்கம் அல்லது  ிறிய
ஆவணங்கைொக இருக்க மவண்டும். ததொடர்புளடய  கல விடயங்ளகளையும் உள்ைடக்கி,
கவர்ச் ிகரமொன, வொ ிக்க எைிதொன வடிவத்தில் ததொகுக்க மவண்டும்.

7. பிரச்சிரன பற்றியும் நீங்கள் முன்தமொழிந்   ீர்வு பற்றியும் அறிந்து ரவத் ிருங்கள்.

தகொள்ளக ததொடர்பொன கலந்துளரயொடல் இடம்தபறும் மபொது இலக்கின் மகள்விகளுக்கு
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பதிலைிக்க தயொரொக இருங்கள். உங்கள் அனுமொனங்களை  வொலொக ஏற்றுக்தகொள்ளுங்கள். 
உங்கள் நிளலப்பொட்டிற்கு எவ்வொறொன எதிர்ப்ளப இலக்கு தவைிப்படுத்தலொம் என்பளதப் 
பற்றி  ிந்தித்து, அந்த  வொல்களை மறுக்க அல்லது குளறப்பதற்கு ஏற்ற 
ஆதொரங்களையும் வொதங்களையும் தயொர்ப்படுத்துங்கள்.  

8. பண்பொக நடந்துதகொள்ளுங்கள். உங்கள் பரப்புளர இலக்குகளை அவர்கள் கடுளமயொக
எதிர்க்கும் பட் த்திலும், நீங்கள் கடுளமயொக நடந்துதகொள்ைொதீர்கள். அல்லது அவர்கைது
கருத்ளத நிரொகரிக்கொதீர்கள். அளனத்து பரப்புளர த யற்பொடுகளைப் மபொலமவ பரப்புளர
த யற்பொடும் ஒரு கூட்டுப்பயனுளடயதொகும். இலக்கொனது, ஒரு நொள் “இல்ளல“ என்று
கூறுவதொனது, அவர்/அவள் இன்தனொரு நொள் “ஆம்” என கூறமொட்டொர்கள் என
அர்த்தமொகொது.

9. தசவிமடுங்கள் -  பரப்புளர இலக்குகளை அணுக, மகொரிக்ளககள் மற்றும் உதவும்
ஆதொரங்கைின் பட்டியல்களுடன் த ல்கின்றளம பரப்புளர த யற்பொட்டொைர்கைின்
தபொதுவொன தவறொகும். அத்மதொடு, இலக்குகளை ஒருமபொதும் மகட்பதும் இல்ளல.
தகொள்ளகப் பிரச் ிளனயில் பரப்புளர இலக்குகள் மநரடி த ல்வொக்கு த லுத்துவளத
நிளனவிற்தகொள்க. அவர்கைது கருத்துக்கள் முக்கியமொனது. மமலும், பரப்புளரகளை
கடுளமயொக எதிர்க்கும் இலக்குகைிடம் தநருங்கிச்த ன்று அவர்கைது கருத்துக்களை
மகட்டறிய மவண்டும். எதிரணியினரின் கரி ளனகளை நிரொகரிக்க மவண்டொம். அளத
கடந்துத ல்ல மவண்டுமொயின், அதன் மநொக்ளக புரிந்துதகொள்வதும் கவனத்திற்தகொள்ை
மவண்டியதும் அவ ியம்.

10. ஒருதபொதும் தபொய்யுரரக்கொ ீர்கள் அல்லது தசொடிக்கப்பட்ட கர கரை கூறொ ீர்கள்.
தபரும்பொலொன பரப்புளர த யற்பொடுகள் ஓரைவு அதிகொரம் உள்ை அல்லது அதிகொரம்
அற்றவர்கைொல் நடத்தப்படுகின்றன. அர ியல் மூலதனத்ளத குவிப்பது கடினம் மற்றும்
வணீடிக்க எைிதொனது. அதற்கு பதிலொக, பரப்புளர த யற்பொட்டொைர்கள் உண்ளமக்குப்
பொத்திரமொன மற்றும் நம்பகத்தன்ளம அடிப்பளடயில், நற்தபயளரப் தபற்ற தீர்மொனம்
எடுப்மபொருடன் உறவுகளை வைர்த்துக் தகொள்ை மவண்டும். தபொய்யொன தகவல்களும்
ம ொடிக்கப்பட்ட களதகளும், தமது நொணயத்ளத விளரவொக அழிப்பதற்கொக தபரும்பொலொன
பரப்புளர த யற்பொட்டொைர்கைிடம் கொணப்படும் ஒன்றொகக் கொணப்படுகின்றது.

இறுதியொக  ில வொர்த்ளதகள்:

இந்  பரப்புரர கருவித்த ொகுப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைவொறு 
உங்கைது தசயற்பொடுகரை உங்கைது வழியில் முன்தனடுப்ப ில் 

மகிழ்ச்சியரடந் ிருப்பீர்கள் என நம்புகின்தறொம். குறிப்பொக 
உங்கைது தசொந்  பரப்புரர பிரச்சொர நடவடிக்ரககரை எவ்வொறு 
 ிறன்மிக்க வரகயிலும் பயனுள்ை ொகவும் மொற்றலொம் என்பர  
பற்றிய உ விக்குறிப்புகரை தபற்றிருப்பீர்கள் என நம்புகின்தறொம்.

பரப்புரர தசயற்பொடுகரை நீங்கள் முன்தனடுக்கும்தபொது 
உங்களுடன் இரைந்து தசயற்பட எ ிர்பொர்க்கின்தறொம் 

ஸ்மொர்ட் குறிக்தகொள்கரை தகொண்டிருங்கள் !
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பின்னிரைப்பு 

பங்குதொரர் முகொளமத்துவம் மற்றும் பரப்புளர ததொடர்பொக ஃப்ரீடம் ஹவுஸ் பின்வரும்
தந்திமரொபொயங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறது.

நிகழ்வு ஆய்வு 
அ.  வடகிழக்கு சிரியொவின் குர் ிஷ் பிரொந் ியத் ில் உள்ை உள்ளூர் அ ிகொரிகைின் மீது 
தசல்வொக்குச் தசலுத்தும் ஒரு மொற்று வழிரயப் பயன்படுத்து ல்

 ிரியொவின்  ிவில்  மூக அளமப்புகள், 2011ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம்  ிரிய அர ொங்கம்
மற்றும் ஏளனய ஆயுதக் குழுக்கைின் தொக்குதல்களை எதிர்தகொண்டுள்ைன. 2017இல்
வடகிழக்கு  ிரியொவில் உள்ை குர்திஷ் பிரொந்தியத்தின் ஒப்படீ்டைவில் மிகவும்
அனுமதிக்கப்பட்ட சூழலில் கூட,  ிவில்  மூக அளமப்புகள் கட்டுப்பொடுகள் மற்றும்
தளலயடீுகளை எதிர்தகொள்கின்றன. 2017ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மொதம், உள்ளூர் குர்திஷ்
அதிகொரிகள் ஒரு புதிய அர   ொர்பற்ற நிறுவன  ட்டத்ளதப் பயன்படுத்தி 50 இற்கும் மமற்பட்ட
 ிவில்  மூக அளமப்புகைின் உரிமங்களை எவ்வித விைக்கமும் இன்றி மீைப்தபற்றனர்.

குறிக்தகொள்: உள்ளூரொட் ி மன்றங்கள் மற்றும் உள்ளூர்  மூகத்தினரிளடமய மனித 
உரிளமப் பணிகளுக்கு அதிக அங்கீகொரத்ளத உருவொக்குதல் மற்றும்  ிவில்  மூக 
அளமப்புக்கள் தளடயின்றி த யற்படுவளத அனுமதித்தல். 

மூமலொபொயம்: 2018 ஆம் ஆண்டில், குர்திஷ்- ிரிய மனித உரிளமகள் அளமப்பு இந்த
பிரச் ிளனயில் ஒரு உத்திளய உருவொக்கியது. இதில்  ிவில்  மூக அளமப்புகைின் மீதொன 
அதிகொரிகைின் தன்னிச்ள யொன துன்புறுத்தளல முடிவுக்குக் தகொண்டுவர,  ட்டத்தின்
பயன்பொட்ளட மமற்பொர்ளவயிடும் அர ொங்க அதிகொரிகள் மீது அவர்கள் த ல்வொக்கு
த லுத்துவர். 

 ந் ிதரொபொயங்கள்: அளமச் ின்  ிமரஷ்ட உறுப்பினர்களுடன் அவர்கள் முன்மனொக்கிச் 
த ல்ல மொட்டொர்கள் என்பளத அளமப்பு அளடயொைம் கண்டது. எனமவ அவர்கள் உள்ளூர் 
மட்டத்தில் நுளழவதற்கொன மொற்று வழிகளை கண்டறிந்தனர். அவர்கள் அரசு  ொர்பற்ற 
துளற மற்றும் உள்ளூரொட் ி மன்ற உறுப்பினர்களை மமற்பொர்ளவயிடும் உள்ளூரொட் ி மன்ற 
உறுப்பினர்களுடன் ததொடர்ளப வலுப்படுத்திக்தகொண்டனர்.  ிவில்  மூக அளமப்புகள் 
மற்றும் இந்த அதிகொரிகளுடன் ததொடர் பயிற் ிப்பட்டளற நடத்தி, உள்ளூர் 
ஒழுங்குமுளறகளைக் குறிப்பிடுவதன் மூலம் அவர்கள் எவ்வொறு தங்கள் அதிகொரத்ளத 
மீறினொர்கள் என்பளதப் பற்றி அளமச் ின் அதிகொரிகளுக்கு ததரியப்படுத்த, 
பங்குதொரர்களுக்கு முடிந்தது.  ர்வமத  மனித உரிளமகள் விதிமுளறகைின் ( ட்டங்கள் 
மற்றும் நிளலயொன நளடமுளற) அடிப்பளடயில், மமொதலுக்கு அப்பொற்பட்ட 
உளரயொடளல மநொக்கிச் த யற்படுவதன் மூலம், மொற்றத்திற்கொன வழிளயத் திறக்க 
பங்குதொரர்களுக்கு முடிந்தது.  

விரைவு: இந்த உபொய நடவடிக்ளக மற்றும் உறளவக் கட்டிதயழுப்பியளதத் ததொடர்ந்து,

ஐந்து  ிவில்  மூக அளமப்புகைின் வழக்குகளுடன் ததொடர்புளடய உள்ளூர் அதிகொர ளப 
தனது முடிளவ மொற்றிக்தகொண்டது. ஐந்து நிறுவனங்கைின் உரிமங்கள் 
மீட்தடடுக்கப்பட்டமதொடு, அவர்கள் தமது த யற்பொடுகளை ததொடர்ச் ியொக 
முன்தகொண்டுத ல்ல முடிந்தது. 
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• Source: syria.chathamhouse.org

ஆ.   ீனொவில் தபண் உரிளமகளுக்கொக 'ஓய்வளறகளை ஆக்கிரமித்திருக்கும்'

அவர்கைின் குளறந்த உணர்திறன் மிக்க பிரச் ிளனகளை அளடயொைம் கொணுதல்

நிகழ்வு ஆய்வு 

 ீனொவில் தபண்ணிய இயக்கமொனது ஒரு மமல்வர்க்கப் மபொளர நடத்திக் தகொண்டிருக்கின்றது.

பிரச் ிளனகள் ததொடர்பில் முன்னரங்கத்தில் த யற்பட்டுக் தகொண்டிருக்கும் தபண்கள்
உரிளமகளுக்கொன குழுக்கள் தபரும்பொலும் மமற்கத்ளதய மநொக்கங்களைக் தகொண்டளவ என
விமர் ிக்கப்படுவதுடன், நம்பகத் தன்ளமளயப் தபறுவதற்கொக அளவ மபொரொடுகின்றன.  மூக
ஊடகங்கைின் எழுச் ியொனது மகொரிக்ளககளை முன்நிறுத்துவதற்கும்,  மத்துவம் மற்றும்
ஆணொதிக்க அதிகொரத்திற்கு  வொல் விடுப்பதற்கும் ஒரு மகத்தொன தைத்ளத வழங்கியுள்ைன.

எனினும், தபண்ணிய குழுக்கள் மமல் வர்க்கத்திற்கு தவைிமய அதிக எண்ணிக்ளகயிலொன
தபண்களுடன் இளணந்து  மமொக நடத்துவதற்கொன மகொரிக்ளககளை உறுதியொன மற்றும்
நளடமுளற ரீதியொக மொற்றுவதற்கும் வழிளயக் கண்டறிவதற்கொகப் மபொரொட்டம் நடத்தின.

அமதமவளை, மனித உரிளமகள் பிரச் ிளனகள் ததொடர்பில் அர ொங்கத்திற்கு எதிரொக குரல்
எழுப்புவது மிகவும் ஆபத்தொனது என்பதுடன், த யற்பொடுகளை முன்தனடுப்பதற்கொன
வொய்ப்புகளுக்கு  ொதகமொன சூழ்நிளலகளை பிரச் ொர த யற்பொட்டொைர்களுக்கு கண்டறிவதும்
ஆபத்துக்குரியதொகும். அண்ளமய ஆண்டுகைில்  ீனொவிலுள்ை பல தபண்ணிய
த யற்பொட்டொைர்கள் - அவர்கைில் தபரும்பொலொமனொர் தவைிப்பளடயொகப் மபசுகின்ற,  மூக
ஊடக ஆர்வமுள்ை 20 வயதுளடய தபண்கள்,  மகொல  ீன  மூகத்தில் த யற்படும் ஆண்
மபரினவொதத்தின் விவகொரங்களுக்கு எதிரொக ஆக்கபூர்வமொன பிர ொரங்களைப்
பயன்படுத்தியுள்ைனர்.

குறிக்தகொள்: ஆணொதிக்கத்தின் தொக்கம் ததொடர்பில் விழிப்புணர்வு வழங்குதல் மற்றும்
தபண்கைின் உரிளமகளைஆதரிப்பதற்கொக நடவடிக்ளக மமற்தகொள்ளுதல்
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மூதலொபொயம்:  ீனப் பிரளஜகளுடன் இளணந்துதகொள்வதற்கும், தபண்களை
வலுவூட்டுவதற்கொக அடிமட்டத்தில் மக்கைின் ஒத்துளழப்ளப உருவொக்குதல்

 ந் ிதரொபொயம்: 2012இல், இைம் தபண்ணியவொதிகள் குழுதவொன்று  ர்ச்ள யற்ற
பிரச் ிளனதயொன்ளற அளடயொைம் கண்டு தபண்களுக்கு  ம உரிளமகளுக்கொன
மகொரிக்ளகயுடன் ததொடர்புபடுத்தக்கூடிய மதொளழளமளய உருவொக்கும் விதத்தில்
நளகச்சுளவளயப் பயன்படுத்துவதற்குத் தீொீ்மொனித்தது. நன்கு பிர ித்திதபற்ற தபண்ணிய
த யற்பொட்டொைரொன லி டிங்டிங் தளலளமயிலொன இருபது தபண்கள், தபொது இடங்கைில்
தபண்களுக்கொன கழிவளறகைின் அவ ியத்ளத எடுத்துக்கொட்டும் வளகயில் ஆண்
கழிவளறகளை ஆக்கிரமிப்பதற்குத் தீர்மொனித்தனர். முதல் "ஆக்கிரமிப்பு" 2012 தபப்ரவரி 19 ஆம்
திகதியன்று  குவொங்ம ொவில் இடம்தபற்றது, மற்றுதமொரு ஆக்கிரமிப்பு  தபய்ஜிங்கில் ஒரு
வொரம் கழித்து நடத்தப்பட்டது. தபண்ணியக் கொரணங்களைப் பற்றிய விழிப்புணர்ளவ
ஏற்படுத்துவதற்கொக லியின் விளையொட்டுத்தனமொன "களலத் திறன்" மிகு
ஆர்ப்பொட்டங்களைப் பயன்படுத்துவளத இந்தப் பிரச் ொரம் பிரதிபலித்தது.

விரைவு:  ீனொவில் டுவிட்டர் மபொன்ற தவய்மபொ எனும் தைத்தில் இந்த இயக்கம்
ளவரலொனதுடன், உள்நொட்டு மற்றும்  ர்வமத  ஊடகங்கைின் தபரும் கவனத்ளதயும்
ஈர்த்துக்தகொண்டது. இறுதியில், குவொங்ம ொவில் உள்ை மொகொண அதிகொரிகள் தபண்கள்
கழிப்பளறகைின் எண்ணிக்ளகளய 50  தவதீம் அதிகரிக்க ஒப்புக்தகொண்டதொக
மபொரொட்டத்திற்குப் பிறகு உள்ளூர் ஊடகங்கள் ததரிவித்தன. அத்தளகய ஆக்கபூர்வமொன
ஆமலொ ளனகைின் பிரதிபலன்களை அளடந்துதகொள்ை முடிந்தொலும், அதில் ஆபத்து
இல்லொமலும் இல்ளல. 2015 இன் பிற்பகுதியில் லீ துன்புறுத்தலுக்கு இலக்கொனதுடன், தடுத்து
ளவக்கப்பட்டிருந்தொர். எனினும் இறுதியில் அவரது த யற்பொடுகளை ததொடர்ச் ியொக
முன்தனடுத்துச் த ன்றொர்

• Source: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-32313650

இ. த சிய நிறுவனங்கள் மீ ொன அழுத் த்ர  அ ிகரிக்க சர்வத ச அல்லது 
பிரொந் ிய சொ னங்கரைப் பயன்படுத்து ல் 

நிகழ்வு ஆய்வு 

பல வருடங்கைொக மொலியில் ததொடர்ந்து வந்த வன்முளற மற்றும் நிளலயற்ற தன்ளமளய
ததொடர்ந்து, கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு  மொதொன நல்லிணக்க உடன்படிக்ளக ளகச் ொத்திடப்பட்டது.

இந்த உடன்படிக்ளகயொனது அர ொங்க அதிகொரிகள், வடக்கிலுள்ை ஒரு கிைர்ச் ிக் கூட்டணி
மற்றும் அர ொங்க  ொர்புக் கூட்டணி ஆகியவற்றுக்கு  இளடயில் ளகச் ொத்திடப்பட்டது.
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இருப்பினும் இந்த உடன்படிக்ளக ளகச் ொத்திடப்பட்டு 18 மொதங்களுக்குள்  600 க்கும் மமற்பட்ட
மனித உரிளம மீறல்கள் மற்றும் துஷ்பிரமயொகங்கள் இடம்தபற்றுள்ைதொக ஐ.நொ
அறிவித்துள்ைது.  மொலியின் நிளலளம இவ்வொறிருக்க அங்குள்ை மனித உரிளமப்
பொதுகொவலர்கள் தொக்குதலுக்கும் உள்ைொகி வருகின்றனர். அத்துடன் அங்கு  கொணப்படும்
நிளலயற்ற தன்ளம மனித உரிளம பொதுகொவலர்கைின் பணிக்கு இளடயூறொக அளமந்துள்ைது.

ததொடர்ச் ியொன மிரட்டல்கள், வன்முளற மற்றும் தண்டளன என்பன அவற்றுள்  ிலவொகும்.

குறிக்தகொள்  ட்டபூவர்மொனதும் முளறயொனதுமொன நீதித்துளற கட்டளமப்ளப உருவொக்கி
பழிவொங்கல்கள் மற்றும் தொக்குதல்கள் இன்றிய சூழலில் மனித உரிளம பொதுகொவலர்கள்
பணியொற்றுவளத உறுதித ய்தல்.

மூதலொபொயம் - மனித உரிளமப் பொதுகொவலர்கைின் பொதுகொப்ளப உறுதி த ய்யும்
வளகயிலொன பிமரரளண ஒன்ளற மொலியின் நொடொளுமன்றில்  முன்ளவத்து அதளன
ஏற்றுக்தகொள்ளும் வளகயிலொன மகொரிக்ளகளய மமற்தகொள்ைல்.

 ந் ிதரொபொயம் - மனித உரிளமகள் பொதுகொப்பு  ட்டத்ளத நிளறமவற்றுவது குறித்து மொலியின்
 ிவில்  மூகமொனது  ர்வமத  மற்றும் பிரொந்திய ரீதியிலொன தபொறிமுளறகளைப் பயன்படுத்தி
அழுத்தம் தகொடுத்தது. ஆபிரிக்கொவின் துளண  ஹரொன் பகுதிகைில் உள்ை  ிவில்  மூகமொனது
ஆபிரிக்கொவின் ஆளணயத்தொல் பின்பற்றக் கூடிய வளகயிலொன  ில தரங்களை உருவொக்கியது.

அளவ மனித உரிளமப் பொதுகொவலர்கைின் பொதுகொப்பு கருதி  ர்வமத  மனித உரிளமகள்
தபொறிமுளறளய பயன்படுத்தி உருவொக்கப்பட்டது. மனித உரிளம பொதுகொவலர்கள்   ர்வமத 
ரீதியில் பங்மகற்கும் மபொது அவர்களுக்கொன உரிளமகள்  மற்றும் அவர்கைின்  நிதியுதவி குறித்த
விடயங்களை  மமற்குறித்த தரநிளலகள் உறுதி த ய்கின்றன. அதுமட்டுமின்றி தபண் மனித
உரிளம பொதுகொவலர்கள் மற்றும் வலது குளறந்மதொர் ஆகிமயொருக்கொன  ிறப்பொன ஏற்பொடுகளும்
இதில் உள்ைடக்கப்பட்டுள்ைன. இந்நிளலயில் குறித்த பிமரரளணளய தவற்றிகரமொக்குவதற்கு
உள்ளூர் மற்றும்  ர்வமத  அரசு  ொரொ அளமப்புகைின் கூட்டணியொனது  தபொதுமக்கள் மத்தியில்
விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்தவும் ஏளனய த யற்பொடுகளை முன்தனடுக்கவும் த ய்தது. இதன் ஒரு
அங்கமொக, வொதனொலி மட்டத்திலொன பிரச் ொர நடவடிக்ளககளும் ம ர்த்துக்தகொள்ைப்பட்டன.

இதன்மபொது ஏறக்குளறய 56 உள்ளூர் வளலயளமப்புக்களுடன் ததொடர்புளடய வொதனொலி
அளமப்தபொன்றுடன் இளணந்து குறித்த நடவடிக்ளககள் முன்தனடுக்கப்பட்டன. ஆறு
தமொழிகைில் இந்த பிரச் ொர நடவடிக்ளககள்  முன்தனடுக்கப்பட்டளம குறிப்பிடத்தக்கது.

அத்துடன் இந்த கூட்டணியொனது அளமச் ர்களுடனொன மபச்சுவொர்த்ளதளய
வலுப்படுத்தியமதொடு மனித உரிளம பொதுகொவலர்கள் எதிர்தகொள்ளும்  வொல்கள் ததொடர்பிலும்
குறிப்பொக கொணி/நிலம் குறித்த  வொல்களையும் முன்னிளலப்படுத்தி கொண்பித்தது.

விரைவு - மொலியின் நொடொளுமன்றமொனது 2017 ஆம் ஆண்டு டி ம்பர் மொதம்,  மனித உரிளமப்
பொதுகொவலர்கைின் பொதுகொப்ளப உறுதி த ய்வதற்கொன பிமரரளணக்கு ஒப்புதல் அைித்தது.

இத்தளகய  ட்டத்ளத உருவொக்குவது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்  ொத்தியமற்ற ஒன்றொக
கொணப்பட்டிருக்கலொம். எனினும்  ிவில்  மூகம் பரிந்துளரத்தளமக்கு ஏற்ப இந்த  ட்டம்
குறிப்பிட்ட தரநிளலகளுடன் ஆபிரிக்க ஆளணயத்தின் மனித உரிளம  விதிமுளறகளுக்கு
இணங்க உருவொக்கப்பட்டது. உள்ளூர் மற்றும்  ர்வமத  தளலயடீ்டின் கொரணமொகமவ  மொலியின்
அர ொங்கத்தொல் முன்ளவக்கப்பட்ட பிமரரளணக்கு அந்நொட்டு நொடொளுமன்றம் ஒப்புதல்
அைித்தது எனலொம். அதொவது தபண் மனித உரிளம பொதுகொவலர்கள் மற்றும் வலது
குளறந்மதொருக்கொன  ிறப்பு  லுளககளும் இதில்  உள்ைடக்கப்பட்டுள்ைன. பொலியல் வன்புணர்வு
மற்றும் பொகுபொடு கொட்டுதல் மபொன்றளவ ததொடர்பிலும் பொதுகொப்பு நடவடிக்ளககள்
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உள்ைடக்கப்பட்டுள்ைளம குறிப்பிடத்தக்க  அம் மொகும்.

• Source: ishr.ch

ஈ.  கம்தபொடிய ஆரட உற்பத் ி நிறுவனங்கரை, ஆ ரவைொைர்கைொக கண்டறி ல் 
நிகழ்வு ஆய்வு 

கம்மபொடியொவில் உள்ை  ிவில்  மூக அளமப்புகள் மற்றும்  மனித உரிளம ஆர்வலர்கள்
ஒருவிதமொன  அடக்குமுளற  மற்றும் விமரொதத்துடனொன ஆட் ிளய
எதிர்தகொள்கின்றனர். அதொவது பிரதமர்  ஹன் த ன் இன் ததொடர்ச் ியொன மூன்று த ொப்த
கொல ஆட் ிக்கு எதிர்ப்பு ததரிவிப்பவர்கள்,  தந்திமரொபொயத்துடனொன முளறளமயில்
அடக்கப்படுகிறொர்கள் எனலொம். 2018 ஆம் ஆண்டு நளடதபற்ற நொடொளுமன்றத் மதர்தல்
நடவடிக்ளககைின் மபொது அந்நொட்டு அர ொங்கமொனது  ிவில்  மூகம், எதிர்க்கட் ியினர்
மற்றும் சுயொதீன ஊடகம் ஆகியளவ குரல் எழுப்ப முடியொதவொறு தனது பிரச் ொர
நடவடிக்ளககளை முன்தனடுத்தது. இந்த கொலகட்டத்தில் அடிப்பளடயொன கருத்துச்
சுதந்திரம், ஒன்றுகூடல்  மற்றும் கூட்டணி அளமத்தல் மபொன்றவற்றிற்கொன சுதந்திரம்
மிகக் குளறவொகமவ கொணப்பட்டது. அதுமட்டுமின்றி அந்நொட்டு அர ொங்கமொனது  ிவில்
 மூகம் சுதந்திரமொக  த யலொற்ற கட்டுப்பொடுகள் இருக்கும் வண்ணம்  ட்டங்கள்,

ஒழுங்குமுளறகள் மற்றும் விதிகளை அளமத்தது. அதிலும்  ங்கங்கள், தன்னொர்வ
ததொண்டு நிறுவனங்கள் (லொங்மகொ) மற்றும் ததொழிற் ங்கங்கள் மீது மிகக் கடுளமயொன
 ட்டங்கள் விதிக்கப்பட்டன. அதனொல் ததொடர்பு தகொள்ைல், ஒன்றுகூடல் மற்றும்
த யற்படல் என்பன மட்டுப்படுத்தப்பட்டன.

குறிக்தகொள் - ிவில்  மூகம், சுயொதீன ஊடகங்கள் மற்றும் ததொழிற் ங்கங்கள் என்பன
கம்மபொடிய  ட்டத்தின் கீழ் தளடயின்றி த யற்படுவதற்கொன சூழளல உருவொக்கும்
விதத்தில்  ட்டதிட்டத்ளத மொற்றியளமத்தல்.

மூதலொபொயம் -கம்மபொடிய அர ொங்கத்தின் மீது  ர்வமத  அழுத்தத்ளத ஏற்படுத்தல்
மற்றும் ததொழிற் ங்கங்கள், சுதந்திரமொன  ிவில்  மூகம்,  மற்றும் ஊடகங்கள் மீதொன
கட்டுப்பொட்டுக் தகொள்ளககளைப் மபணுவதற்கு அர ொங்கத்தொல் எதிர்தகொள்ளும்
த லவுகளை  உயர்த்துதல்.

 ந் ிதரொபொயம் -  மூகம்  ொர்ந்த பொதுகொப்பு நடவடிக்ளககளை ஊக்குவிப்பது குறித்து
பன்னொட்டு நிறுவனங்கைின்  தளலயீடு தவற்றிகரமொக உருவொக்கப்பட்டது.

இவ்வொறிருக்க, கம்மபொடிய  ட்டத்தின் கீழ் அடிப்பளட தரம் மற்றும் பொதுகொப்பிளன
மமம்படுத்தும் தபொருட்டு ததொழிலொைர் உரிளம அளமப்புக்கள் மற்றும் ஏளனய
அளமப்புக்கள் என்பன, பல ஆண்டுகைொக H&M  மற்றும் Addidas ஆகிய  ர்வமத  தரத்தில்
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அளமந்த வியொபொரக் குறிகளுடன் நல்லுறளவ கட்டிதயழுப்பும் தபொருட்டு கடினமொக
உளழத்தன. அளதத் ததொடர்ந்து 2017 ஆம் ஆண்டு பிரதமர் ஹன் த ன்னுக்கு அதமரிக்க
ஆளட மற்றும் பொதணிகள்  ங்கத்திடம் இருந்து கடிதம் ஒன்று அனுப்பி ளவக்கப்பட்டது.

அதில் ஜனநொயக நிறுவனங்கள் கம்மபொடியொவில் அருகி வருகின்றளம குறித்து
ததரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அளதத் ததொடர்ந்து தங்கைது கருத்துக்களை  மநரடியொக
கம்மபொடிய அர ொங்கத்திடம் ததரிவிக்கும் தபொருட்டு உள்ளுர் அளமப்புக்கள்   ர்வமத 
அளமப்புக்களை பயன்படுத்திக் தகொண்டன.

விரைவு - 2018 ஆம் ஆண்டின் முற்பகுதியில் ததொழிலொைர் உரிளம ஆர்வலர்களுக்கு
எதிரொக அர ியல்  உள்மநொக்கம் தகொண்ட குற்றச் ொட்டுகளை அந்நொட்டு அர ொங்கம்
முன்ளவத்தது. எனினும் ஆளடத் ததொழிற் ொளலகைின் தளலயடீு கொரணமொக முக்கிய
ஆர்வலர்கள் மீதொன அளனத்து குற்றச் ொட்டுகளையும் ளகவிடுமொறு ததொழிலொைர்
அளமச்சு நீதிமன்றத்ளத மகட்டுக் தகொண்டது.

அளதத் ததொடர்ந்து 2018 ஆம் ஆண்டு ஒக்மடொபர் மொதம் AAFA மற்றும் Fair Laour Association

என்பன ததொழிலொைர் உரிளமகள் ததொடர்பில் கம்மபொடிய அர ொங்கத்ளத  ந்தித்து
மபச்சுவொர்த்ளத நடத்தின. குறிப்பொக 2016 ஆம் ஆண்டு ததொழிற் ங்கங்கள் மீதொன
கட்டுப்பொட்டு  ட்டத்ளத மொற்றியளமக்குமொறும் மகட்டுக் தகொண்டது. இருந்த
மபொதிலும் கம்மபொடியொவில் உள்ை அளமப்புக்கள் மற்றும் ததொழிற் ங்கங்கள் என்பன
தங்கைது அடிப்பளட உரிளமகளை நிளலநிறுத்தும் தபொருட்டு இன்னும்  முயற் ித்துக்
தகொண்டுதொன் இருக்கின்றன. எனினும் அர ொங்கத்தின் மீது த ல்வொக்கு
த லுத்துவதற்கு வணிகத்தின் குரளலப் பயன்படுத்துவதற்கொன அவர்கைின் முயற் ி
ஒரு  ிறந்த உத்தியொகும்.

• Source: https://www.hrw.org/news/2016/10/24/secret-underbelly-cambodian-garment-industry 

உ. ஹங்தகரியில் அவதூறு மற்றும் கைங்கத்ர  ரகயொை முன்தனடுக்கப்பட்ட “Kella

Tasz“ 

நிகழ்வு ஆய்வு 

2010 முதல், அதிகொர துஷ்பிரமயொகத்ளத கட்டுப்படுத்தும்  ரிபொர்ப்பு மற்றும்  மநிளலகைின்
விளரவொன மதய்மொனத்ளத ஹங்மகரி கண்டுள்ைது. 2010 இல் ஹங்மகரியில் விக்டர் ஓர்பனின்
தவற்றியின் மூலம், அவரது  ர்வொதிகொர ஜனரஞ் கத்தின் அளடயொைம் மநரடியொக  ிவில்
 மூகத்திற்குப் பின்னொல் த ன்றது. தவைிநொட்டு நிதியுதவி தபறும் நிறுவனங்களை
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கண்டிப்பொக கட்டுப்படுத்தும் வளகயில் அவரது அர ொங்கம் 2017ஆம் ஆண்டு  ட்டத்ளத
நிளறமவற்றியது. இது அர   ொர்பற்ற அளமப்புகளை 'பொதுகொப்பு அச்சுறுத்தல்கள்' மற்றும்
'தவைிநொட்டு முகவர்கள்' என்று முத்திளர குத்தியது. அர   ொர்பற்ற அளமப்புகள் குறிப்பொக
மனித உரிளமகள் அளமப்புகள்,  ரொ ரி மனிதனின் நலன்களைப்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தொததொல், அளவ  ட்டப்பூர்வ தன்ளமளயக் தகொண்டிருக்கவில்ளல
என்பது அர ொங்கத்தின் பிரதொன வொதங்கைில் ஒன்றொகும். தபரும் கைங்கப்படுத்தல்
பிரச் ொரத்திற்கு பதிலைிக்கும் வளகயில், ஹங்மகரிய  ிவில் லிபர்டீஸ் யூனியன் (HCLU)

ஹங்மகரிய தமொழியில் ' HCLU மதளவ' அல்லது Kell a TASZ “என்ற முயற் ிளயத் ததொடங்கியது

குறிக்தகொள்:  ிவில்  மூகத்திற்கு எதிரொன அவதூறு பிரச் ொரத்ளத,  ிவில்  மூகம் எளத
அளடய விரும்புகிறது என்பளதப் பற்றிய மநர்மளறயொன, நம்பிக்ளக நிளறந்த களதயொக
மொற்றுவது.

மூதலொபொயம்:  ிவில்  மூக அளமப்புகள் நொட்டிற்கு  ொதகமொன பங்கைிப்ளப வழங்குகின்றன
மற்றும் அளனத்து ஹங்மகரியர்கைின் உரிளமகளுக்கொகவும் வொதிடுகின்றன என்பளத
ஹங்மகரியர்களுக்குக் கொட்ட, பலதரப்பட்ட ஊடகங்கள் மற்றும் தவைிக்கை முயற் ிளயத்
ததொடங்குதல்.

 ந் ிதரொபொயங்கள் -  மூக ஊடக பிரச் ொரம் மற்றும் முக்கிய விடயத்ளத 
வழங்குவதற்கொன தவைிக்கை மூமலொபொயம் ஊடொக, அவதூறு, மொறொத நிளலதகொண்ட 
தன்ளம மற்றும் கைங்கத்ளத HCLU மநரடியொக நிவர்த்தித ய்தது.  க்திவொய்ந்த 
குழுக்கைின்  தித்திட்டங்களுக்கு எதிர்விளனயொற்றுவளத விட அல்லது தொக்குதல் 
பிரச் ொரங்களை முன்தனடுப்பளத விட அவர்கைது பதிலைிப்பு மநர்மளறயொகக் 
கொணப்பட்டது. மஹஷ்தடக் குறியீட்ளட பயன்படுத்தி ஒரு  மூக ஊடகப் பிரச் ொரமொகமவ 
இது ஆரம்பமொனது. ஆனொல், பின்னர் தவைியீட்டு மூமலொபொயதமொன்ளற உருவொக்கினர். 
இதன்மூலம்,  ிவில்  மூகக் குழுக்களுக்கு ஆதரவு ததரிவிக்கொத ஹங்மகரிய  மூகத்தின் 
பல்மவறு பிரிவுகளுடன் நிளனத்துப்பொர்க்க முடியொத ததொடர்புகளை ஏற்படுத்திக்தகொள்ை 
முடிந்தது. இதன்மபொது, HCLU தளலவர்கள் இவ்வொறு எழுதினொர்கள். “எமது பணியொைர்கள் 
மற்றும் வொடிக்ளகயொைர்களை மனிதொபிமொனமுள்ைவர்கைொக மொற்றுவதன் மூலம் 
மனிதமநயமற்ற தொக்குதல்களுக்கு எதிர்விளனயொற்ற நொம் விரும்புகின்மறொம். தனிப்பட்ட 
களதகள் மூலம் எமது குழுவினளர அறிமுகப்படுத்திமனொம். இதனூடொக, அவர்கள் 
எம்மில் ஒருவர் என்பளதயும் மனித உரிளமகள் அளனவளரயும் பொதுகொக்கின்றது 
என்பளதயும் தபொதுமக்களுக்கு அறியப்படுத்திமனொம்”. மபொலி குற்றச் ொட்டுக்களை 
மநரடியொக  வொலுக்குட்படுத்தும் வளகயில், ஏளனய ஹங்மகரியர்களுடன் தபொதுவொன 
விடயத்ளத ஏற்படுத்திக்தகொள்வதற்கொக, தமது பணியொைர்கைினதும் அங்கத்தவர்கைினதும் 
வொழ்க்ளகயின் உண்ளமயொன களதகளை HCLU பயன்படுத்தியது. மனித உரிளமகள் 
குறித்த பரப்புளர, தளலநகரில் உள்ை  ிவில்  மூக அளமப்புகளுக்கு மட்டுமன்றி, நொடு 
முழுவதும் உள்ை அளனத்து ஹங்மகரிய குடிமக்களுக்கும் பயனைிக்குதமன அவர்கள் 
வலியுறுத்தினர். இரண்டொவதொக,  மகொல அர ியல்கைின் தபருகிய முளறயில் 
துருவப்படுத்தப்பட்ட பிரிவுகளுக்கு இளடமய த யற்படும் “இணங்கச்த ய்யக்கூடிய 
மனநிளலயில்  உள்ை மக்கைின்” தவற்றிக்கொன பிரச் ொரத்ளத ஆரம்பித்தனர். ஓர்பனின் 
(Orban) ஆதரவொைர்கள் அல்லொத ஆனொல், ஹங்மகரிய  ிவில்  மூகத்துடன் அடிக்கடி 
ததொடர்ளபப் மபணொத பிரளஜகளை இது இலக்கொகக் தகொண்டது. நடுநிளலயில் 
த யற்படும் மக்கள் தமது த ொந்தக் களதகள் மற்றும் பிரதிபலிப்புகளைப் 
பகிர்ந்துதகொள்வதன் மூலம் மஹஷ்தடக் (hashtag) பிரச் ொரத்தில் பங்மகற்கத் 
ததொடங்கியளத அவர்கள் விளரவில் கண்டறிந்தனர். ஓர்பன் அர ொங்கமொனது,  ிவில் 
 மூகத்ளத மூர்க்கத்தனமொக மொற்றி, அர ியல் ரீதியொக மக்களை பிைவுபடுத்திய 
பின்னணயில் தபற்றுக்தகொண்ட இந்த தவற்றி கற்பளன த ய்ய முடியொத ஒன்று.  

விரைவு:  இறுதியொக அவர்கள் எதற்கொக த யற்படுகின்றனர் என்பளத த ய்திகள் 
சுட்டிக்கொட்டின. அவர்கள் எதிரொக த யற்படவில்ளல. அத்மதொடு, அச் வுணர்ளவ 
தூண்டொமல் அவர்கைின் மநொக்கம் மற்றும் நம்பிக்ளகளய விைக்கிக்கூறியது. ஹங்மகரிய 
 ிவில்  மூகம் என்ன த ய்கிறது என்பளத விைக்குவதற்கொக எைிய தமொழி மற்றும் 
நளகச்சுளவகளை பயன்படுத்தி மீம்கள், உத்மவகம் அைிக்கும் மமற்மகொள்கள் மற்றும் 
வடீிமயொக்களுடன் கூடிய பதிவுகளை உருவொக்கினர். பல ததொடர்பொடல் ஊடகங்களை 
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பயன்படுத்தினர். வளரகளல வளரஞர்கள், இள க்களலஞர்கள் மற்றும் ஏளனய 
களலஞர்கைிடம் தமது மவளலளயப் பற்றிய அறிக்ளககளை தவைியிடும்படி மகொரி, 
வழக்கமொன நபர்களுக்கு அப்பொற்த ன்றனர். தபொதுமக்கைின் மிகப்தபரிய ஆதரளவ 
அவர்கள் தபற்றுக்தகொண்டனர். HCLUக்கு ஆதரவொக  ொதொரண தபொதுமக்கைிடமிருந்து 
கிளடத்த நன்தகொளடகள் மற்றும் எழுத்துப்பூர்வ  ொன்றுகள் மூலம் இதளன 
அறிந்துதகொள்ை முடிகின்றது.  

• Source: www.euractiv.com

ஊ. "வகீர்" புலம்தபயர்
இயக்கத்துடன் பைிபுரி ல்

புலம்தபயர் இயக்கம் 

 ீனொவில் உள்ை  ிறுபொன்ளம முஸ்லிம் இனத்தவர்கள் மற்றும் வகீர் முஸ்லிம்
இனத்தவர்களை தண்டிக்கும் தபொருட்டும்  அவர்களை கல்வி கற்கச் த ய்யும் தபொருட்டும்
 ீனொவின்  ிங்ஜியொங் பிரொந்தியத்தில் அந்நொட்டு அர ொங்கம்  முகொம்களை உருவொக்கியதொக
நிவ்மயொர்க் ளடம்ஸ் மற்றும் ஏளனய ஊடகங்கள் கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு த ய்தி
தவைியிட்டன. அதன் மபொது குழந்ளதகள் உட்பட சுமொர் ஒரு மில்லியனுக்கும் மமற்பட்ட
மக்கள் அந்த முகொம்கைில் இருந்ததொக தகவல்கள் தவைியொகின.  ீனொவில் உள்ை வகீர்
இனத்தவர்கள் மிகத் தீவிரமொக கண்கொணிக்கப்பட்டு வந்ததுடன் அர ொங்கத்திற்கு எதிரொக குரல்
எழுப்பியவர்கள் ளகது த ய்யப்பட்டொர்கள் என்றும் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. அவர்கள்
தற்தபொழுதும்  ீன அர ொங்கத்தொல் இது மபொன்ற  ித்திரவளதகளுக்கு உள்ைொகி வருகின்றனர்
எனவும் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. வகீர் இனத்தவர்கைின் கலொச் ொரம் மற்றும் வொழ்க்ளக
முளறளம ஆகியவற்றுக்கு எதிரொன ஒடுக்கு முளறகளை, உலகிற்கு எடுத்துக் கொட்ட
முடியொளமக்கு, தவைி உலகத்துடனொன மபொதிய ததொடர்பு இன்ளமமய கொரணம் எனலொம்.

குறிக்தகொள் -  ீனொவில் உள்ை வகீர் இனத்தவர்களுக்கு எதிரொக மமற்தகொள்ைப்படும்
தீவிரமொன மனித உரிளம மீறல்கள் ததொடர்பில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தல் மற்றும்  இந்த
விடயம் ததொடர்பில்  ர்வமத   மூகம் மீது அழுத்தத்ளத ஏற்படுத்தல்.

மூதலொபொயம் - புலம்தபயர் குழுக்களுக்கும் தனிநபர்களுக்கும் இளடயிலொன ததொடர்புகளை
ஆவணப்படுத்துதல், துஷ்பிரமயொகங்களை  அம்பலப்படுத்தல் மற்றும் பலதரப்பு மனித உரிளம
அளமப்புகள் மூலம் இவ்விடயத்ளத தவைிச் மிட்டு கொட்டுதல்.
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 ந் ிதரொபொயம் - புலம்தபயர்ந்து வந்த வகீர் இனத்தவர்கைின் எண்ணிக்ளக சுமொர் 1.6

மில்லியன்கள் என உலக வகீர் கொங்கிரஸ் அளமப்பு ததரிவித்துள்ைது.  வகீர் இனத்தவர்களுக்கு
இளழக்கப்படும் மனிதொபிமொனமற்ற த யற்பொடுகள் ததொடர்பில்  புலம்தபயர் வகீர்  ிவில்  மூக
அளமப்புகைின் ஆரொய்ச் ி மற்றும் கட்டுளர தயொரித்தல் த யற்பொடுகளை முன்தனடுக்கும்
தரப்பினரொல் ஊடகங்களுக்கு தகவல் ததரிவிக்கப்பட்டது. குறிப்பொக த ொல்லப்மபொனொல்
அதமரிக்கொளவ அடிப்பளடயொகக் தகொண்டு த யற்படும் வகீர் மனித உரிளமகள் திட்டம் (2004

ஆம் ஆண்டு உருவொக்கப்பட்டது) மற்றும் வகீர் அதமரிக்கச்  ங்கம் என்பன (1998 இல்
உருவொக்கப்பட்டது)  ின்ஜியொங்கில் உள்ை வகீர் இனத்தவர்கள் மற்றும் அழியும் தருவொயில்
உள்ை ஏளனய  ிறுபொன்ளம இனத்தவர்கைின் மனித உரிளம ததொடர்பில் குறிப்பிடத்தக்க
பங்கைிப்ளப மமற்தகொண்டன. இவ்விரு அளமப்புக்களும் உலக வகீர் கொங்கிரஸ் மற்றும்
மரடிமயொ ப்ரீ ஏ ியொ ஆகிய அளமப்புக்களுடன் இளணந்து  ீன அதிகொரிகளுக்கு எதிரொக
உலகைொவிய ரீதியில் தளடகள் மற்றும் கட்டுப்பொடுகளை விதிப்பது குறித்து அதமரிக்க
கொங்கிரஸில் உள்ை 17 அங்கத்தவர்களை  ீன அர ொங்கத்தின் மீது அழுத்தம் ஏற்படுத்த
ளவக்கும்  த யற்பொட்ளட தவற்றிகரமொக மமற்தகொண்டன. அத்துடன்  ீனொவின் தடுப்பு
முகொம்கள்  ததொடர்பில்  ஐமரொப்பிய ஒன்றிய நொடொளுமன்ற அவ ரத் தீர்மொனக் குழுளவயும்
அழுத்தம் தகொடுக்கும் நடவடிக்ளகயில்  ஈடுபட ளவத்தன.

விரைவு - பொரிய அைவிலொன இந்த மனித உரிளம மீறல்கள் தவைிச் த்திற்கு
தகொண்டுவரப்பட்டளதத் ததொடர்ந்து இந்த விடயம்  ர்வமத  ரீதியில் கவனத்ளத ஈர்த்தது.

அளதத் ததொடர்ந்து,  புலம்தபயர்ந்தவர்களை அளமதிப்படுத்த  ீன அர ொங்கம் முயற் ிகளை 
மமற்தகொள்ை ஆரம்பித்தது. மனித உரிளம மீறல்கள் ஏற்படினும் அதற்கு முகங்தகொடுத்து
எதிர்நீச் ல் மபொடும் புலம்தபயர்ந்தவர்கைின் வல்லளமமய இதற்கொன கொரணம் ஆகும்.

 ீனொவின் நட்பு நொடுகைொன எகிப்து, வியட்நொம் மற்றும் தொய்லொந்து என்பன  ீனொவுக்கு
 ொதகமொக இருக்கும் வளகயில்   புலம்தபயர்ந்தவர்களை  தடுத்து ளவத்து, வி ொரித்து பின்னர்
திருப்பி அனுப்பி ளவத்தன. எனினும் குறித்த நளடமுளறக்குள்  ிக்கொமல் சுதந்திரமொக
தவைிமய இருப்பவர்கள் ததொடர்ந்தும்  ர்வமத   மூகம் மீது அழுத்தம் தகொடுக்க ஆரம்பித்தனர்.

அதமரிக்கொ, ஐக்கிய நொடுகள்  ளப மற்றும் ஐமரொப்பிய ஒன்றியம் என்பன வகீர் இனத்தவரின்
மனித உரிளமகள் மபணப்பட மவண்டும் என  ீனொ மீது அழுத்தம் தகொடுக்க ஆரம்பித்தன.

திகிலூட்டும்  ொன்றுகள் மற்றும் த ய்மதி மூலம் தபறப்பட்ட புளகப்படங்கள் என்பன
கொரணமொக  ர்வமத த்திலிருந்து  ீனொ மீது ததொடர்ந்தும் அழுத்தம் தகொடுக்கப்பட்டது. இதன்
கொரணமொக புலம்தபயர்ந்தவர்களை ஏற்கும் நடவடிக்ளகளய  ீனொ ஆரம்பித்தது.

• Source: pri.org
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எ. டிஜிட்டல் த ொழிநுட்பங்கைில் 
புத் ொக்கமொன பயன்பொடு 

சனீொவின் #METOO இயக்கம் 

2018ஆம் ஆண்டில்  ீனொவில் கடும் தணிக்ளககளை தொண்டி #MeToo பிரச் ொரம் 
த ன்றளடந்தமதொடு, இது பல  ீன தபண்களை பொலியல் துன்புறுத்தல் ததொடர்பொன தமது 
அனுபவங்களை இளணயதவைியில் மபசுவதற்கு வழிவகுத்தது. இப்பிரச் ிளன ததொடர்பொக 
ஊடகங்கள் ஆரொயமவொ அறிக்ளகயிடமவொ இல்ளல. தபொலிஸொரும் கரி ளன 
தகொள்ைவில்ளல. இந்நிளலயில், தமது முளறப்பொடுகளை முன்ளவப்பதற்கொன ஒமர 
இடமொக இளணயம் கொணப்பட்டது. இந்த தவைிப்பொடுகளைச் சுற்றியுள்ை மவகம் 
இயற்ளகயொனது மற்றும் தன்னிச்ள யொனது. இது எந்ததவொரு அளமப்பினொலும் 
முன்கூட்டிமய ஏற்பொடு த ய்யப்படவில்ளல. ஆனொல் கண்கொணிப்பும் அழுத்தமும் 
நீடித்தொல், கண்மணொட்டத்ளத மொற்றவும் நடவடிக்ளக எடுக்க வற்புறுத்தவும்  மூக 
ஊடகங்களுக்கு உள்ை  க்திளய நிரூபித்தது. அத்மதொடு, பொரியைவு மக்களை 
த ன்றளடயும் என்பளதயும் கொட்டியது. 

குறிக்தகொள்: பொலியல் துன்புறுத்தல்  ம்பவங்களை தவைிச் த்திற்கு தகொண்டுவருவதன் 
ஊடொக,  ீனொவில் பரவலொக கொணப்படும் பொலியல் துன்புறுத்தல்  பற்றி விழிப்புணர்ளவ 
ஏற்படுத்துகின்றளம மற்றும் மீறி த யற்படுமவொளர தபொறுப்புக்கூற ளவக்கின்றளம. 

 ந் ிதரொபொயங்கள்: #MeToo இயக்கம்  ீனொவில் நுளழந்தவுடன், பொலியல் துன்புறுத்தல் 
குறித்த விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்துவதற்கொக, பொதிக்கப்பட்ட தபண்கள் தொமொக முன்வந்து 
 மூக ஊடகங்கைில் தமது அனுபவத்ளத பகிர்ந்தனர். அத்மதொடு, இவ்வொறொன பொதிப்ளப 
அனுபவித்தவர்கைிளடமய ஒற்றுளம உணர்ளவ ஏற்படுத்தவும் இது ளகயொைப்பட்டது. 
இதில் முக்கியமொன ஒரு  ம்பவம் பதிவொகியது. அதொவது, தன்ளன மபரொ ிரியர் ஒருவர் 
பொலியல் துஷ்பிரமயொகத்திற்கு உள்ைொக்கியதொக, தபய்ஜிங்கில் உள்ை தபய்ஹொங் 
பல்களலக்கழகத்தின் முன்னொள் மொணவரொன Luo Qianqian என்பவர்  மூக ஊடகத்தில் 
பதிவிட்டொர். குறித்த பதிவு விளரவொக தணிக்ளக த ய்யப்பட்டமபொதும், அந்த பதிவு 
ளவரலொகிவிட்டது. அமத மபரொ ிரியருக்கு எதிரொக தபய்ஹொங் பல்களலக்கழகத்தின் 
மமலும் ஐந்து மொணவர்கள் இமத குற்றச் ொட்ளட முன்ளவத்தனர். குறித்த குற்றச் ொட்ளட 
மூடி மளறக்க அதிகொரிகள் முற்பட்டனர். எனினும், இறுதியில் மபரொ ிரியர் பதவி நீக்கம் 
த ய்யப்பட்டொர். ஏளனய பல்களலக்கழகங்கைில் இருந்தும் இவ்வொறொன குற்றச் ொட்டுக்கள் 
ததொடர்ச் ியொக வரமவ, அதன் மவகம் தணியவில்ளல.

விரைவு: தபய்ஜிங் பல்களலக்கழகம், ஃபுடொன் பல்களலக்கழகம் மற்றும் வுஹொன்
பல்களலக்கழகம் உள்ைிட்ட பல பல்களலக்கழகங்களைச் ம ர்ந்த மொணவர்கள், முன்னொள்
மொணவர்கள் மற்றும் ஆ ிரியர்கள், பல்களலக்கழகங்கைில் பொலியல் துன்புறுத்தல்களைத்
தடுக்க கண்கொணிப்பு மற்றும் ஒழுங்கு நடவடிக்ளககளை அறிமுகப்படுத்துமொறு கல்வி ொர் 
அதிகொரிகைிடம் மகொரிக்ளகதயொன்ளற முன்ளவத்தனர். பல்களலக்கழகங்கைில் பொலியல் 
துன்புறுத்தல்களைத் தடுப்பதற்கொன தகொள்ளக வழிகொட்டுதளல வழங்குமொறு கல்வி 
அளமச்ள  வலியுறுத்தும் பிரகடனத்தில் நொடு முழுவதும் உள்ை பல்களலக்கழகங்களைச் 
ம ர்ந்த 50இற்கும் மமற்பட்ட மபரொ ிரியர்கள் 2018ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 19ஆம் திகதி 
ளகதயழுத்திட்டனர். அர ொங்கம் இன்னும் உறுதியொன தகொள்ளகதயொன்ளற 
அறிமுகப்படுத்தவில்ளல. ஆனொல், இந்த பிரச் ொரம் விளரவொக வலுப்தபற்றது. 
தணிக்ளகயொைர்கைொல் முழுளமயொக கட்டுப்படுத்த முடியவில்ளல.  ீனொ மபொன்ற 
நொட்டிலும் இதளன தவற்றிகரமொக த யற்படுத்தியளம, இளணயம் ஊடொன பிரச் ொரம் 
நடவடிக்ளகயின் பலத்ளத நிரூபிக்கின்றது.
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ஊடக பரப்புளர கருவித்ததொகுப்பு 
ஜனநொயக இலங்ரகக்கொக ஊடகங்கரை வலுப்படுத் ல் நிகழ்ச்சித் ிட்டம் 

(MEND)
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