இலங்கைகை ‘ஆக்ைத்திறன்னாக்குதல்’
அன

ோகோ P. அனேரத்

“ஒரு நோடோகவும் னேசமோகவும் முன்ன

றுவேற்கு நோம் எமது உற்ேத்ேிகளுக்குக் கூடிய முன்னுோிமம வழங்க
னவண்டும்,” எ 2016 பேப்ரவோி 5ஆம் ேிகேி நமடபேற்ற “புத்ேோக்கங்களுக்கோ ஜ ோேிேேி விருது” வழங்கும்
நிகழ்வில் ஜ ோேிேேி மமத்ேிோிேோல சிறினச
அவர்கள் குறிப்ேிட்டோர். புத்ேோக்கங்கமை ேயோோிப்ேவர்கமை
வலுப்ேடுத்துவேன்
மூலம்
உள்நோட்டுச்
சந்மேயிலும்
புத்ேோக்கங்களுக்கோ
வோய்ப்புக்கமை
விோிவுேடுத்துவேற்கோ
ஒரு வினேட நிகழ்ச்சித்ேிட்டத்மே அமுல்ேடுத்ே ேோன் விரும்புவேோக அவர் னமலும்
குறிப்ேிட்டோர். இந்ே நிகழ்வோ து இலங்மகயில் “புத்ேோக்க கலோசோரத்மே” உருவோக்குவேற்கோ
ஒரு
அடித்ேைத்மே உருவோக்குவதுடன், நோட்டில் புத்ேோக்கத்துக்கு உேவுேல் எனும் புதுப்ேிக்கப்ேட்ட அேிலோமசயுடன்
எவ்வோறு உள்ளூர் ஆடசி இேம ஆரம்ேிக்கின்றது என்ேேம க் கோட்டுகின்றது.
இந்ேக் கட்டுமரமய UNLOCKED வமலப்ேேிவோைர் அன ோகோ அனேரத்
சர்வனேச மற்றும் னேசிய நிமலப்ேோடு ேற்றிய ே து கருத்மே வழங்குகிறோர்.
பேோதுவோக

ஐப்ேோன்,

சுவீடன்,

இலங்மகயில் இல்லோேது என்

ேின்லோந்து,

பேன்பகோோியோ

அவர்கைோல் ‘புத்ேோக்கத்துக்கோ ’

மற்றும்

இஸ்னரல்

ஆகிய

நோடுகமைவிட

?

Bloomberg புத்ேோக்க குறிகோட்டிகளுக்கமமமய, இந்ே ஐந்து நோடுகளும் புத்ேோக்க ஆய்வு மற்றும் அேிவிருத்ேியில்
முேல் 5 நோடுகைோக உள்ைமே நோன் அண்மமயில் கண்னடன். இவர்கள் ேமது ஆக்கத்ேிறம
சிறந்ே பேோழில்நுட்ே ஆக்கங்கமை உருவோக்கியுள்ை

ப் ேிரனயோகித்து

ர்.

அனேனேோல பேன் பகோோியோ, ேின்லோந்து மற்றும் இஸ்னரல் ஆகிய நோடுகள் இரண்டோம்நிமல கல்விக்குப்
ேின்

ரோ

கற்மறக்குோிய சிறந்ே 5 நோடுகள் ேட்டியலிலும் இடம் ேிடித்துள்ை

இந்ே ேகவல்களுக்கோ

கோரணிகளுட

ோ

(அேன் பேோழில்ேமடக்கமமய).

வியக்கத்ேக்க விடயம் யோபே ில், முக்கிய விடயமோ

“புத்ேோக்கம்

மற்றும் ஆக்கத்ேிறன் இலங்மகப் ேோடசோமலகைில் ஊக்குவிக்கப்ேடோமம நோட்டின் சோேகமோ
மற்றும் அேன் மக்கள் மீதும் ேோக்கம் பசலுத்துகின்றது. அனநகமோ

அேிவிருத்ேியமடந்துவரும் நோடுகள்

புத்ேோக்கம் மற்றும் பேோழில்முயற்சியோண்மமமய சமூகச் சவோல்களுக்கோ

ஒரு ேீர்வோகக் கோண்கின்றது.

ஏப

ில், இவற்றின் மூலம் உருவோக்கப்ேடும் கருத்ேோக்கங்கள் மிகவும் விம

உள்ை

.

அவ்வோறோ

த்ேிறன்மிக்க ேீர்வுகைோகனவ

ஒரு ேீர்வோக சமூக பேோழில்முயற்சியோண்மமமயக் குறிப்ேிடலோம். இந்ே வச

ேழக்கப்ேட்டிருந்ேோலும்,

இலங்மகயில்

இேற்கோ

பேோரு

அேிவிருத்ேி

வமரவிலக்கணனமோ

ப் ேிரனயோகம்

அல்லது

இேம

ஒழுங்குேடுத்துவற்கோ

பகோள்மக வமரவுகனைோ இல்மல. இது எைிமமயோ

பேோரு விடயமோக இருக்கலோம்.

ஆ

ஆக்கத்ேிறன்மிக்க

உறுேியோ

ோல்

சிறோர்கமை

வழியில்

அறிவூட்டல்

எனும்

எண்ணக்கருமவக்

பகோண்டுள்ைது. EducateLanka அமமப்பு ஒரு சிறந்ே உேோரணமோகும். மற்மறய உேோரணம் Good Market ஆகும்.
இது நுகர்வோைர்களுக்கு ஆனரோக்கியமோ

னசமவமய வழங்கும் அனேனவமை சிறந்ே சந்மே முமறமமயின் கீழ்

மக்கள் அமடமவ உறுேிபசய்துள்ைது. 2014 னேசிய மோ ிட அேிவிருத்ேி அறிக்மகயின்ேடி, னேசிய மோ ிட
வைங்கள்
பகைரவமோ

மற்றும்

பேோழில்

பகோள்மகயோ

து

முயற்சியோண்மம

னவமலத்ேரத்மே உறுேிபசய்யும் அமமப்புக்களுக்கோ

னசமவகமை முன்பமோழிகின்றது.

அேிவிருத்ேி

நிகழ்ச்சித்ேிட்டம்

மற்றும்

கடன் மற்றும் வர்த்ேக அேிவிருத்ேி

ேட்டப்ேின்ேடிப்பு ஆய்வு நடவடிக்மககைின்னேோது அனேனேோல ேல்கமலக்கழக மோணவர்களுக்கும் இந்ே சமுக
பேோழில்முயற்சியோண்மம ேற்றி விைக்க முயற்சித்ேனவமை அனநகமோ
மிகவும் கடி

மோ

பேோன்று என்னற நோன் உணர்ந்னேன். ஏப

வர்களுக்கு இேம

விைங்கிக்பகோள்வது

ில் “சமூகமுயற்சியோண்மம” என்ேது இலங்மக

மக்கைின் நோைோந்ே வோழ்வுடன் பேோடர்புேட்ட ஒரு விடயமல்ல.
பவறுமன

ேமலப்மே மோத்ேிரம் கமேத்துவிட்டுச் பசல்லோது எவ்வோறு இந்ே சமூக முயற்சியோண்மம

பசயற்ேடுகின்றது. அேன் ேோக்கங்கள் என்

எ

மக்களுக்கு ஆக்கபூர்வமோ

வழியில் கோண்ேிக்கும் வமர

இந்நிமல பேோடரும். ஒரு சுயபேோழில் முயற்சி பேோழில்முயற்சியோண்மம வமர எவ்வோறு விோிவோக்கமமடகிறது.
பேோழில்முயற்சியோண்மம அடிப்ேமடத் ேத்துவங்கமை கல்வி முமறமமயின் ஊடோக அறிமுகம் பசய்து, குமறந்ே
பசலவிலோ

நிேிமயப் பேறல் மற்றும் வியோேோர ேங்கோைர்களுட

ோ

இமணப்மே ஏற்ேடுத்ேல் எனும்

விடயங்கள் NHDR (2014) இல் குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ைது.
உலக

பேோருைோேோர

சோேம

யோைரோக

அமமப்ேின்

இருப்ேமேவிட்டு

அேிர்சிக்குோியேோகவும்

துக்ககரமோ

உலக

வடிவமமப்ேோைர்கள்

புத்ேோக்க
ேோகவும்

அைவு,
உள்ை

மற்றும்

ேிட்டங்கள்
.

அேன்

மற்றும்

நோட்டின்

சமூகத்ேில்

ஒரு

ஆக்கத்ேிறன்கள்

சிறந்ே

சிந்ேம

புேிய

என்ே
யோைர்கள்

ஆக்கத்ேிறன்மிக்கவர்கைோக இருக்க மறந்துள்ை அனேனவமை நன்கு ேோேிக்கப்ேட்ட் மோற்று வழிகைில் அமவ
அமடயப்ேடுவமே உங்கைோல் உணர முடியும்.
சன்ட்ரோ வந்துரன்கல எனும் வியக்கத்ேக்க பேண் ஒருவோின் னநர்கோணமல நோன் அண்மமயில் வோசித்னேன்.
அேில்

அவர்

சில

விடயங்கைில்

அரசியல்ோீேியோக

ஊக்குவிக்கப்ேட்டேோகவும்

அவரோல்

பேோழில்முயற்சியோண்மமயோைரோகவும் வடிவமமப்ேோைரோகவும் ேோோிய மோற்றங்கமை பசய்ய முடியும் என்ேமே
உணர்ந்துள்ைோர். நோட்டின் இமைனயோர்கள் இதுனேோன்ற நேர்கமையும், சோேம

யோைர்கமையும் ேின்பேோடர்வது

மிகவும் இன்றியமமயோேேோகும்.
இறுேியோ, இமவ பவற்றுப் னேச்சுக்கைோக இருக்கக்கூடோது. அரசியலோல் தூண்டப்ேட்ட ே
குழுக்கைின்

வமலத்ேை

அல்லது

ே ிநேர்

ேிரச்சோரங்கைோக

நோடு

இலங்மகயின் அேிவிருத்ேி நிமலத்ேிருப்புக்கும் புத்ேோக்கத்குக்கும் சோியோ
முடியோது. ஏப

முழுவதும்

ிநேர்கள் அல்லது

முன்ப

முமறயில் உேவும் எ

டுக்கப்ேடுவது
எேிர்ேோர்க்க

ில் பசயற்ேிட்டங்கைற்ற விடயங்கள் மோற்றங்கமைத் னேோற்றுவிக்கோது. மக்கள் சமூக,

பேோருைோேோரோீேியோவும், கல்விோீேியோகவும் ேோமோகனவ வலுப்பேற்று மற்மறயவர் வோழ்விலும் மோற்றத்மே
உருவோக்கும்

வழிமயக்

கண்டுேிடிக்கின்ற

ர்.

ஆக்கத்ேிறன்,

புத்ேோக்க

பசயற்ேிட்டங்கைினூடோக அவர்கைோல் மோற்றங்கமை பசய்ய முடியும் என்ேேம
னமலும் இந்ே வழியிலோ

சிந்ேம

மற்றும்

அவர்கள் உணர்கின்ற

ர்.

சோத்ேியப்ேோடுமிக்க அேிவிருத்ேி யேோர்த்ேபூர்வமோகனவ ஆரம்ேிக்கும்.

உலக அேிவிருத்ேியில் சோேகமோ மோற்றத்மே ஏற்ேடுத்தும் இலக்குடன் இலங்மக இமைனயோருக்கு
அவர்கைது னநோக்குகள் மற்றும் கருத்துக்கமை முன்மவக்கும் ஒர கைமோகும். இந்ே வமலத்ேைத்ேில்
முன்மவக்கப்ேடும் கருத்துக்கள் குறித்ே எழுத்ேோைோி ேோகும். இலங்மக UNDP மற்றும் Daily FT என்ே இந்ே
வமலத்ேைத்ேில் முன்மவக்கப்ேடுகின்ற கருத்துக்கமைப் ேிரேிநிேித்துவப்ேடுத்ேனவோ அல்லது உறுேியுமர
வழங்கனவோ மோட்டோது. UNLOCKED முன்ப டுப்புக்கள் ேற்றி னமலும் வோசிக்க www.lk.undp.org)
(UNLOCKED

