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"தன்னார்வத் ததாண்டு என்பது சமூக வலிமை, விரிதிறன், ஒற்றுமை 
ைற்றும் சமூக ஒத்திமசவுக்கான ஒரு ஆதாரைாகும். இது 

பன்முகத்தன்மை, சைத்துவம் ைற்றும் அமனவரின் பங்களிப்மபயும் 
வளர்ப்பதன் மூலம் நேர்ைமறயான சமூக ைாற்றத்மத தகாண்டு வர 

முடியும். இது சமூகத்தின் ைிக முக்கியைான தசாத்துக்களில் 
ஒன்றாகும்”. 

பான் ஹ ீமூன் 
“ 
 
 

"உங்கள் பங்களிப்பின்  தரத்தின் பிரகாரம் உங்கள் வாழ்க்மகயின் 
தரம் தீர்ைானிக்கப்படும். ைற்றவர்களின் வாழ்க்மகமய 

நைம்படுத்துவதற்கு ேீங்கள் பணியாற்றும்நபாது, உங்கள் வாழ்க்மக 
தானாகநவ நைம்படும்”. 

 
1. பின்னணி  

 

கி.மு 6 ஆம் நூற்றாண்டு முதல் கிபி 4 ஆம் நூற்றாண்டு வமரயிலான இலங்மகயின் 
பண்மைய வரலாற்மற விவரிக்கும் ஒரு வரலாற்று பதிவு ‘ைகாவம்ச’ அல்லது ‘கிநரட் 
க்நரானிகல்’ ஆகும். இது தன்னார்வத் ததாண்ைரின் ேவனீ வமரயமறக்கு இமசவான பல 
தசயற்பாடுகளின் விளக்கங்கமளக் தகாண்டுள்ளது. 

தன்னார்வலர்கமள ேியைிக்கும் முதல் இரண்டு வமகயான அமைப்புகள் தயக சபா 
(நகாயில் ேைவடிக்மககளில் ஈடுபடும் ேபர்களின் சங்கம்) ைற்றும் நவவா சபா 
(கிராைவாசிகளின் விவசாய ேைவடிக்மககளிமன அடிப்பமையாகக் தகாண்ை 
விவசாயிகளின் சங்கம்) விளங்கின. இலங்மகயில் தன்னார்வத் ததாண்டு எவ்வாறு ைத 
ேம்பிக்மககமள அடிப்பமையாகக் தகாண்ைது என்பமத வளர்ச்சியில் பங்நகற்பு 
ததாைர்புக்கான ேிறுவனம் (IPID) விவரித்துள்ளது: “இலங்மகயில் ஒரு ேீண்ை வரலாறு 
ைற்றும் வளைான கலாசாரம் உள்ளது என்பதுைன், இது ைதத்தால் வடிவமைக்கப்பட்டு, 

ைனித ேைவடிக்மககளின் அமனத்து அம்சங்கமளயும் ேமைமுமறயில் ஊடுருவுகிறது. 
ைாற்றும் உந்துதல்கள் ைற்றும் வரிமசைாற்றங்கள் இருந்தநபாதிலும், தன்னார்வத் 
ததாண்டுக்கான தூண்டுதலின் தபரும்பகுதி இன்றுவமர தப்பிப் பிமைத்துள்ளது. எல்லா 
ைதங்களின் ேமைமுமறயும் தன்னார்வத்திற்கு பல வாய்ப்புகமள வைங்குகிறது. 



இலங்மகயில் தன்னார்வத் ததாண்டு என்பது இலங்மகயின் வளைான பாரம்பரியத்தின் 
ஒரு பகுதியாகும். ேிச்சயைாக, இது ோட்டின் கலாசார தேறிமுமறகளில் தபாதிந்துள்ளது. 
ஏறக்குமறய 20 ஆம் நூற்றாண்டின் ேடுப்பகுதியில் இருந்து, இலங்மகயில் தன்னார்வத் 
ததாண்டு உருவாகத் ததாைங்கியது என்பதுைன், அதன் கவனம் முக்கியைாக ‘ததாண்டுப் 
பணிகள்’ என்பதில் இருந்து நைலும் வளர்ச்சிமயப் பற்றியதாக இருந்தது. தன்னார்வ 
சங்கங்கள் தபருகிய முமறயில் அபிவிருத்தி சார்ந்த அரச சாரா ேிறுவனங்களாக (NGOs) 
ைாறின. 1980 க்குப் பிறகு  நபாக்குகளில் துரிதப்படுத்தப்பட்ைதுைன்,  இதன் விமளவாக 
அபிவிருத்திப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள ேிறுவனங்களுைன் ததாைர்புமைய 
தன்னார்வலர்களின் எண்ணிக்மகயில் கூர்மையான அதிகரிப்பு ஏற்பட்ைது. அநத நேரத்தில், 

பங்நகற்பு ேிறுவனங்கள், கிராை அபிவிருத்தி,  ேிமலநபறான அபிவிருத்தி ைற்றும் வறுமை 
ஒைிப்பு திட்ைங்கள் நபான்ற புதிய வமக நைம்பாட்டு ேிகழ்ச்சித் திட்ைங்கள் 
உருவாக்கப்பட்ைன.  

30 வருை ேீண்ை கால உள்ோட்டு நைாதலானது இலங்மக சனத்ததாமகக்கு பாரிய 
இன்னல்கமள ஏற்படுத்தியது, இதன் விமளவாக வாழ்க்மக, சுற்றுச்சூைல் ைற்றும் ததாைில் 
திறன் ஆகியவற்றிற்கு கணிசைான நசதம் ஏற்பட்ைது. நைலும், 2004 சுனாைியால் கணிசைாக 
பாதிக்கப்பட்ை ோடுகளில் இலங்மகயும் ஒன்றாகும். இலங்மகயில் முப்பதாயிரத்துக்கும் 
நைற்பட்ை ைக்கமளக் தகான்ற வரலாற்றில் பதிவுதசய்யப்பைாத ைிக நைாசைான இயற்மக 
நபரைிவுகளில் ஒன்று சுனாைியாகும். 

இத்தமகய ோடு தழுவிய அதிர்ச்சிகரைான அனுபவத்தின் பின்னர், குறிப்பாக சமூகத்தின் 
வளர்ச்சி, நைாதலுக்குப் பிந்மதய ேல்லிணக்கம், நபரைிவு தயாரிப்புத் திட்ைைிைல் ைற்றும் 
சமூக ைட்ைத்தில் வாழ்வாதாரத் திட்ைங்களில் கணிசைான எண்ணிக்மகயிலான உள்ளூர் 
சமூகத் ததாண்ைர்கள் விருப்பத்துைன் பங்நகற்றனர். எவ்வாறாயினும், சுனாைிமயத் 
ததாைர்ந்து ோட்டில் தன்னார்வத் திட்ைங்கமள தசயல்படுத்துவதில் நவமலயின் ேகல் 
ைற்றும் வளங்கமள வணீாக்குவதில் ோட்டில் தன்னார்வத் தன்மை குறித்த ஒருங்கிமணந்த 
தகாள்மக, கட்ைமைப்புகள் ைற்றும் திட்ைங்கள் கிமைக்கவில்மல. தபாதுவாக தன்னார்வத் 
துமறயினருக்கும், குறிப்பாக தன்னார்வலர்களுக்கும் ஒரு கட்ைமைக்கப்பட்ை அணுகுமுமற 
இல்லாத ேிமலயில்,  அவர்களின் பங்களிப்பு கணக்கிைப்பைாைல் உள்ளது. 

 

ோட்டின் நதசிய பாரம்பரியத்தால் பரிசளிக்கப்பட்ை தேறிமுமறகளிமன அடிப்பமையாகக் 
தகாண்டு கட்ைமைக்கப்பட்ை ைதம், கலாசாரம் ைற்றும் ேைத்மத ஆகியவற்றிமன 
அடிப்பமையாகக்  தகாண்டு, ைனிதநேய தகாள்மககளுைன் ஒழுக்க ைற்றும் தேறிமுமற 
ைதிப்பு முமற பராைரிக்கப்படுதல் நவண்டும். அவ்வாறான ஒழுக்க  தேறித் திட்ைம், ேவனீ 
சமுதாயத்திற்கு உரித்தான  ைனித இரக்கம், ஒத்துமைப்பு ைற்றும் ேற்பண்புைன் 
சுத்திகரிக்கப்பட்டு  பராைரிக்கப்படுதல் நவண்டும் என்பதுைன், தரைான தன்னார்வத்   
ததாண்டின் மூலம் அதமன ேிமறநவற்ற முடியும்.  

ததாமலநோக்கு 2025 ைற்றும் ததாமலநோக்கு 2030 இன் கீழ், ேிமலநபறான அபிவிருத்தி 
இலக்குகமள (SDGs) அமைவதற்கு பங்களிக்கும் சமூக-தபாருளாதார ைற்றும் ததாைில்நுட்ப 
வளர்ச்சிமய நைம்படுத்துவதில் இலங்மக அரசு உறுதிபூண்டுள்ளது. 

 

 



ஆதலால்,  இக்தகாள்மகயினூைாக  இலங்மகயின்  சமூக, தபாருளாதார  அபிவிருத்தி 
ததாைர்பில் தன்னார்வத் ததாண்ைர்களின்  வளங்கள் ைற்றும்   வாய்ப்புக்களிமன  
ஆகக்கூடியதாக்குவதற்கு, ோட்டின் 2025    ததாமலநோக்கு ைற்றும் 2030 ததாமலநோக்கின் 
கீழ் திட்ைைிைப்பட்ை நோக்கங்களிமன ேிமறநவற்றும் அரசின் முயற்சிகளுக்கு  நைலதிகப் 
பங்களிப்புக்களிமனச் தசய்வதற்கு  இயலுைான கட்ைமைப்தபான்றிமன வைங்குகின்றது.  

முன்னுகர 

ோட்டின் சமூக-தபாருளாதார நைம்பாடு, தபாது ேலன் ைற்றும் சுற்றுச்சூைல் பாதுகாப்பு 
முயற்சிகளில் தன்னார்வ ஈடுபாட்மை நைம்படுத்துவதற்கு இலங்மக அரசு 
உறுதிபூண்டுள்ளது. 

வைிகாட்டுதல் தகாள்மககளிலிருந்து அர்ப்பணிப்பு இைம்தபறுதல் நவண்டும்: 

1. தன்னார்வத் ததாண்ைர்கள் நசமவயில் ஈடுபடும் தபாறிமுமறகள் ைற்றும் 
உட்கட்ைமைப்பு வசதிகளிமன நைம்படுத்துதல். 

2. தன்னார்வச் தசயற்பாடுகளிமன முன்தனடுக்கும்நபாது தன்னார்வத் 
ததாண்ைர்களினால்   ஆகக்குமறந்த தசலவு ைாத்திரநை  ஈடுதசய்யப்படும் என்பமத 
உறுதிதசய்தல்.  

3. சமூகங்களினதும் ைற்றும் ோட்டின் வலுவூட்ைலுைன் ததாைர்பான துமறகளிலும் 
இைம்தபற்று வரும்  தன்னார்வச் தசயற்பாடுகளிமனப் பயன்படுத்துதல். 

4. தன்னார்வத்தினால் வைங்கப்படும் நசமவகளிமன அங்கீகரித்தல், வலுவூட்டுதல் 
ைற்றும் ைதிப்படீு தசய்தல். 

இந்த வைிகாட்டுதல் தகாள்மககளின் அடிப்பமையில், தன்னார்வலர்களின்   ஆநராக்கியம் 
ைற்றும் பாதுகாப்மப உறுதி தசய்வதற்கான அமனத்து சாத்தியங்கமளயும் அரசாங்கம் 
ஆராயும். தன்னார்வலர்களின் பாதுகாப்பு ைற்றும் ஆநராக்கியம் தன்னார்வ 
ேைவடிக்மககளின் தரம் ைற்றும் வலிமையில் சாதகைான தாக்கத்மத ஏற்படுத்துகிறது 
என்பமத அரசாங்கம் அங்கீகரிக்கிறது என்பதுைன், இதன் விமளவாக தபாருளாதார ைற்றும் 
சமூக வளர்ச்சி ஏற்படும். நைலும், தன்னார்வப் பணிகள் குறிப்பிட்ை தரைான 
ேியைங்களிமனப் பூர்த்தி தசய்வமத உறுதி தசய்வதற்காக, தர உத்தரவாத 
தபாறிமுமறதயான்றிமன ேிறுவுவதற்கான சாத்தியத்மத அரசாங்கம் ஆராயும். 

தன்னார்வத் ததாண்டு ததாைர்பான இந்த நதசியக் தகாள்மகயின் அடிப்பமை நோக்கம், 
இலங்மகயில் தன்னார்வத் ததாண்டு தசய்தல் ைற்றும் தன்னார்வத் ததாண்டு 
ேிமலமைகமள நைம்படுத்துவதிலுள்ள தமைகமள அகற்றுவதற்கு ைட்டுைல்லாைல், 

தன்னார்வலர்கள் தன்னார்வ வாய்ப்புகமள அணுகக்கூடிய வைிமுமறகமள 
நைம்படுத்துவதும் ஆகும். இது ததாைர்பான நதமவயான ைாற்றங்கள் ததளிவான நதசிய 
இலக்குகள் ைற்றும் குறிக்நகாள்கமள மையைாகக் தகாண்ை ஒருங்கிமணந்த நதசிய 
முயற்சியின் அடிப்பமையில் அமையும். 

ைவனத்திற் தைாள்ளப்பட தவண்டிய பிரதான விடயங்ைள்.                                             

• தன்னார்வத் ததாண்டு ததாைர்பான நதசிய அளவில் ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ை 
வைிகாட்டுதல்கமளயும் ேமைமுமறகமளயும் இலங்மக தகாண்டிருக்கவில்மல. 



• தன்னார்வத் ததாண்டு என்பது ோட்டின் வளைான பாரம்பரியைாக இருந்தநபாதிலும், 

தன்னார்வத்மத எளிதாக்குவதற்கும், ஒருங்கிமணப்பதற்கும் ைற்றும்  

ஊக்குவிப்பதற்கும் இது ஒரு ேிரந்தர தபாறிமுமற ைற்றும் உட்கட்ைமைப்பு இல்மல. 
முயற்சிகளிமனப் பதிவு தசய்வதற்கு தபாதுவாக ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ை  
தபாறிமுமறயில்லாமையினால் தற்நபாமதய நசமவகள் சிதறடிக்கப்பட்டு துண்டு 
துண்ைாக பிரிக்கப்படுகின்றன. 

• ைக்கள் விைிப்புணர்வூட்ைப்பைவில்மல அல்லது தன்னார்வ வாய்ப்புக்கள் 
கிமைப்பதற்கு  ேம்பகைான அணுகலிமனக் தகாண்டிருக்கவில்மல. 

• தன்னார்வ முயற்சிகளின் ைதிப்பு ைற்றும் ோட்டின் தபாருளாதாரத்தில் அதன் 
பங்களிப்மபக் கண்ைறிவதற்கு ஒரு தபாறிமுமறமய இலங்மக இன்னும் 
ேிறுவவில்மல. 

• தன்னார்வத் ததாண்டு ேைவடிக்மககளுக்கு தங்கள் நேரத்மதயும் சக்திமயயும் 
ஒதுக்கத் தயாராக உள்ள ைக்களில் ஒரு பகுதியினர், தன்னார்வத் ததாண்டுக்கு 
அதிக ஆர்வத்துைன் ைற்றும் உற்சாகத்துைனும் உள்ளனர். 

• ஏராளைான படித்த ைற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த ஓய்வுதபற்ற மூத்தவர்களிமன 
அணிதிரட்ை முடியும் என்பதுைன், தன்னார்வப் பணிகளுக்கு அவர்களின் இலவச 
நேரத்மதப் தபற்றுக் தகாள்ளுவதற்கு ஒரு தபாறிமுமறயும் இல்மல. 

• ைாணவர்கள், அவர்களின் தபாது கல்விச் சான்றிதழ் (சாதாரண தரம் ) ைற்றும் 
தபாதுக் கல்விச் சான்றிதழ் (உயர்தரம்) படிப்புகளுக்குப் பிறகு, உயர்கல்விக்கு 
ைாற்றத்தில் இருக்கும் சிலருக்கு தன்னார்வத் ததாண்டு தசய்வதற்கு சிறிது நேரம் 
உண்டு என்பதுைன், ஆனால் இது ஒரு தபாறிமுமறயின் பற்றாக்குமறயால் 
பயன்படுத்தப்பைவில்மல ைற்றும் ஒருங்கிமணக்கப்பைவில்மல. 

• பல்கமலக்கைக ைாணவர்களுக்கு பல்கமலக்கைக தவமணகளுக்கிமைநய  (Semester)  
நேரம் உள்ளதால் தன்னார்வத் ததாண்டில் ஈடுபை முடியும் எனினும் அவர்களின் 
அந்த முயற்சி,  கல்வித் நதமவதயான்றாக அல்லது சமூகத்திற்கு/சமூகப் பணி 
அனுபவத்திற்கு பங்களிப்தபான்றாக அல்லது நைற்குறிப்பிட்ை இரண்டிற்கும் 
நதமவயான விையதைான்றாக அல்லது அமையாளம் காணும் தசயற்பாதைான்று 
இல்லாமை.  

• தன்னார்வத் ததாண்டு ததாைர்பில் ோட்டினுள் புரிந்துணர்தவான்று இல்லாமையுைன் 
அதன் முக்கியத்துவம் ததாைர்பிலும்  புரிந்துணர்வு இல்லாமை. தன்னார்வத் 
ததாண்டு  ோட்டினுள்  நவறு முமறமையிநலநய   தபாருள்  தகாள்ளப்படுகின்றது. 

• தன்னார்வத்  ததாண்டு ைற்றும் ததாைர்பான விையங்கள்/உரிய தசயற்பாடுகள்/ 
விையங்கள்   ததாைர்பில்  ஆராய்ச்சி தசய்வதற்கு ஊக்குவிப்தபான்று இல்லாமை. 
 

•  பாைசாமல/உயர்கல்வி பாைத்திட்ைத்தில் தன்னார்வத்மத ஒரு பாைைாக 
அறிமுகப்படுத்துவதற்கு கணிசைான முயற்சிகள் எதுவும் நைற்தகாள்ளப்பைவில்மல, 

இருப்பினும் கைகங்கள் ைற்றும் சங்கங்களான சாரணர் சங்கம், ைகளிர் சங்கம், 
தசஞ்சிலுமவ சங்கம் ஆகியமவ தன்னார்வ ேைவடிக்மககளில் ைாணவர்கமள 
ஈடுபடுத்துகின்றன 



 

• தனிேபர்கள் ைற்றும் அமைப்புகளின் மூலம் தன்னார்வ பங்களிப்புகமள 
அங்கீகரிப்பதற்கான நதசிய அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ை தபாறிமுமறயானது 
இன்னும் பிரதான ேீநராட்ைத்தில் இருக்கவில்மல என்பதுைன், இருப்பினும் இந்த 
திமசயில் சில பாராட்ைத்தக்க முயற்சிகள் ஏற்கனநவ ேமைமுமறயில் உள்ளன. 
 

•  தன்னார்வச் தசயற்பாடுகள் ததாைர்பில் கூட்டுத் துமறயின்  தமலயீடு ைற்றும் 
உதவியிமனப் தபற்றுக் தகாள்ளுவதற்கு முமறசார் தபாறிமுமறதயான்று 
இல்லாமை. 
 

2. த ாக்ைம் 

 

இந்தக் தகாள்மகயின் நோக்கம், இலங்மகயின் தபாருளாதார, சமூக ைற்றும் அரசியல் 
வளர்ச்சிக்கு தன்னார்வ பங்களிப்மப நைம்படுத்துவதற்காக ஒரு வலுவான தன்னார்வப் 
பிரிதவான்றிமன கட்டிதயழுப்புவமத வலுவூட்டுதல் ைற்றும் அது ததாைர்பில் 
வைிகாட்டுவதுைாகும். 
 

3. தைாள்கையினூடாை எதிர்பார்க்ைப்பட்ட த ாக்ைங்ைளின்  விகளத்திறன் 
 

வறுமை ஒைிப்பு, திறன் நைம்பாடு, சமூக ைீள் ஒருங்கிமணப்பு, ேல்லிணக்கம், 

முதிநயார்கள் ைற்றும் அங்கவனீமுற்ற ேபர்களிமனக் கவனித்தல், குைந்மதகள், 

இமளஞர்கள், தபண்கள் தமலமையிலான குடும்பங்கள், தபண்கள் அதிகாரம்,  எச்.ஐ.வி 
நபாரிடுதல் நபான்ற பிரச்சிமனகளுக்கு தீர்வு காண்பது நபான்ற பல பிரச்சிமனகமள 
ோடு எதிர்தகாள்கிறது. எய்ட்ஸ், தைங்கு ைற்றும் இநத நபான்ற நோய்கள், ைனித 
கைத்தமல எதிர்த்துப் நபாராடுவது, நபாமதப் பைக்கத்திற்கு அடிமையானவர்கமள 
ைறுவாழ்வு அளித்தல், ேீர்வளங்கமள ேிர்வகித்தல், உணவு ைற்றும் விவசாய நைம்பாடு, 

அறிவு தபாருளாதாரத்திற்கு பங்களிப்பு, சுற்றுச்சூைல் முகாமைத்துவம் ைற்றும் நைம்பாடு, 

ததாைில்நுட்ப முன்நனற்றங்களுக்கான பங்களிப்பு, வடீ்டுவசதி நைம்பாடு, சுகாதாரம் 
ைற்றும் சுகாதாரம் நபான்றமவ .இந்த சூைலிலும், ேிமலநபறான அபிவிருத்தி 
இலக்குகமள (SDGs). அமைவதற்கும் தன்னார்வலர்களின் பங்களிப்பு 
குறிப்பிைத்தக்கதாகிறது. ஆமகயால், தசயலற்ற ைனித நேரங்கமள உற்பத்தி 
நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்துவதற்கு தன்னார்வத் துமறயில் வளங்கமள 
அமையாளம் காணவும் பயன்படுத்தவும் ஒரு முமறயான அணுகுமுமறமய 
கமைப்பிடிக்க நவண்டிய நதமவ எழுகிறது. 
 

4. ைருத்திகன எடுத்தியம்புதல் 

“தன்னார்வத் ததாண்டர்”  என்பதன் தபாருள் - 

அ.   தன்னார்வத்துைன்   பணியாற்றுவதற்கு  விருப்பிமனக்  காட்டும் ைற்றும்  
இக்தகாள்மகயில் குறிப்பிைப்பட்ை  தன்னார்வத் ததாண்டு ததாைர்பிலான  
அர்த்தத்திற்கு அமைய  தசயற்பட்டு வரும்  எவநரனும் இலங்மகயர்  ஒருவர் ; 

 

 

 



ஆ.  இந்ோட்டில் தங்கியிருப்பதற்கு  உரிய அரச அதிகாரிகளின்  அங்கீகாரத்தின் கீழ்   
தன்னார்வத்துைன்  பணியாற்றுவதற்கு  விருப்பிமனக்  காட்டும் ைற்றும் 
இக்தகாள்மககளில் குறிப்பிைப்பட்ை தன்னார்வத் ததாண்டு ததாைர்பிலான  
அர்த்தத்திற்கு அமைய  தசயற்பட்டு வரும்  எவநரனும் இலங்மகயர்  ஒருவர் ; 

 

"தன்னார்வ சம்பந்தப்பட்ை ேிறுவனங்கள் / துமறகள்" என்பது தன்னார்வலர்கமள அதன் 
முதன்மை நோக்கத்மத அமைய பயன்படுத்தும் ஒரு ேிறுவனத்மதக் குறிக்கிறது 
என்பதுைன், சமூகைாக, அங்கு அவர்கள் தங்கள் உரிமையாளர்கள் ைற்றும் 
பணிப்பாளர்களுக்கு இலாபங்களிமன ைீளவும் வைங்குவதில்மல. 
 

பின்வரும் ேிறுவனங்கள் தன்னார்வலர்கமள உள்ளைக்கியிருக்கலாம் - 
 

 

(i) அரச ேிறுவனங்கள் ; 

(ii) சமூக தபாறுப்புணர்வு (CSR)  முயற்சிகள்; 

(iii) தபாருத்தைான பதிவுைன் இலாப நோக்கற்ற முயற்சிகள்; 

(iv) தபாருத்தைான பதிவுைன் கூடிய ேிறுவனங்கள், சங்கங்கள், சமூக அடிப்பமையிலான 
ேிறுவனங்கள், சமூக ேிறுவனங்கள், தன்னார்வ ததாண்டு ேிறுவனங்கள், சர்வநதச 
தன்னார்வ  ததாண்டு ேிறுவனங்கள். 

(v) இமளஞர்கள் தமலமையிலான ேிறுவனங்கள் 

 

 

5.  தைாள்கையின் ததாகலத ாக்கு 

 

“ஒவ்தவாரு இதயத்திலும் எரியும் தன்னார்வத் தீப்தபாறி ைக்களின் ைகிழ்ச்சிமய 
அதிகரிக்கும்”. 

 

6. தைாள்கைக்ைான பணிக்கூற்று 

 

இலங்மகயில் தன்னார்வத் ததாண்டிமன வலுப்படுத்துதல், நைம்படுத்துவதற்கு, சமூகங்கள், 
நதசத்தின்  விமரவு அமனத்மதயும் உள்ளைக்கிய கணிசைான வளர்ச்சிதயான்றுக்காக 
தன்னார்வலர்கமள ஒரு ஊக்கியாகப் பயன்படுத்துதல் 

 

  

7. தைாள்கையின் பிரதான த ாக்ைம் 

இலங்மகயில் தன்னார்வத் ததாண்டிமன முமறசார்படுத்துதல், தன்னார்வத் ததாண்டுக்கு 
உதவும் சூைமல உருவாக்குதல் ைற்றும் சமூக ேல்வாழ்மவ நைம்படுத்துவதில் 
தன்னார்வத்மத ஒரு முக்கிய கருவியாக ைாற்றுதல். 

8. விதசட  த ாக்ைங்ைள் 

1. ோட்டில் தன்னார்வத்மத ஊக்குவித்தல்; 

2. ோட்டின் அமனத்து துமறகளிலும் தன்னார்வத்மத ஸ்தாபித்தல் ைற்றும் அதன் 
நசமவயிமனப் பாராட்டுதல்; 



3. ஒரு தன்னார்வ முகாமைத்துவம் ைற்றும் ஒருங்கிமணப்பு தபாறிமுமறமய 
ேிறுவுதல்; 

4. தன்னார்வத் ததாண்டு ததாைர்பான ஆராய்ச்சிமய ஊக்குவித்தல் ைற்றும் 
நைம்படுத்துதல்; 

5. தன்னார்வத் ததாண்டு மூலம்,  திமறநசரிக்கு நைலதிக தசலவு இல்லாைல் 
அரச நசமவகமள விரிவுபடுத்துதல்; 

6. பயன்பாட்டிற்குப் பயன்படுத்தாத ைனித நேரங்கமள உற்பத்தி 
நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தும் சாத்தியங்கமள ஆராயுதல்; 

7. தபாருத்தைான சட்ைத்தின் மூலம் ோட்டில் பிரதான தன்னார்வத் ததாண்டு 216 

ஐ ஆதரித்தல்; 

8. தன்னார்வத் ததாண்டுக்கான தகாள்மக கட்ைமைப்மப வைங்குதல் 

9. தன்னார்வலர்கள் பின்பற்ற நவண்டிய தேறிமுமறகமள தயாரித்தல். 

10. தன்னார்வலர்கள் அங்கீகரிக்கும் தபாறிமுமறமய ேிறுவி அமுலாக்குதல், 
தன்னார்வலர்கள் அவர்கள் தசய்யும் நசமவகளுக்கு முமறயாக 
அங்கீகரிக்கப்படுவமத உறுதிதசய்தல். 

 

9. தன்னார்வ தசகவயில்  ஈடுபடும் முகறைள் 

 

இந்த தகாள்மக தன்னார்வத்தின் பின்வரும் முமறகமள அங்கீகரிக்கிறது  

 

அ. அனர்த்தம் ததாடர்பில் முன்னதர  ஆயத்தமாதல், முைாகமத்துவம் 
மற்றும் பதிலளித்தல் :  இது, அேர்த்தங்களிமனக் குமறக்கும் ேைவடிக்மககள்  
ததாைர்பில் விைிப்புணர்வூட்டுவதற்கு தன்னார்வச் நசமவகளிமன வைங்குதல் 
ைற்றும் அவசர ேிமலமைகளில் பதிலளித்தல் ததாைர்பானது.  

 

ஆ. இனவாதம் : இமவ கூட்டு முயற்சிகள் என்பதுைன், ேபர்களின் கருத்துக்கள், 
நதமவப்பாடுகள், ஆர்வங்கள் அல்லது சவால்கள் நோக்கதைான்றுக்காக 
தசயற்படும்நபாது  உரிய தசயற்பாடு ததாைர்பில் ஏநதனும் அதிகாரதைான்றிமன 
உருவாக்குதல். 
இ. தாராள ைனப்பான்மை: தாராள ைனப்பான்மை என்பது ைற்றவர்களுக்கு ேிதி, 
ததாைில்முமற அல்லது தயவான முமறயில் தனிப்பட்ை அல்லது கூட்டு 
நசமவமய வைங்குதல். 
 

 

ஈ. விசுவாசம் ைற்றும் குடிைக்கள் தமலயடீு: இது ைிகவும் சிறந்த ேிர்வாகதைான்று 
ததாைர்பில்  விைிப்புணர்வூட்டுதல் ைற்றும் வற்புறுத்துதல் ததாைர்பில் தனி ேபர்கள் 
அல்லது குழுக்களினால் நசமவகளிமன வைங்குவதாகும்.  

 

உ. இந்தக் தகாள்மகயின் பகுத்தறிவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ை சிக்கல்கமளத் தீர்க்கும் 
இதுநபான்ற பிற ததாைர்புமைய முமறகள். 



10.  தன்னார்வ தசகவயிகன வகைப்படுத்துதல். 

தகாள்மகயின் மூலம் பின்வரும் வமகயான தன்னார்வலர்கமள அமையாளம் காணலாம். : 

i. இமளஞர் ததாண்ைர்கள் - அரசியலமைப்பில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளவாறு 15-29 

வயதுக்குட்பட்ைவர்கள். 
ii. ஓய்வுதபற்ற தன்னார்வலர்கள் - முமறயான நவமலவாய்ப்பிலிருந்து ஓய்வு 

தபற்று தங்கள் நசமவகமள முன்வந்து தசய்பவர்கள் 

iii. ஆன்மலன் தன்னார்வலர்கள் - சைீபத்திய தகவல் ைற்றும் தகவல் ததாைர்பு 
ததாைில்நுட்பத்மதப் பயன்படுத்தி தன்னார்வத் ததாண்டு தசய்யும் ேபர்கள் 
அல்லது குழுக்கள். 

iv. ேிறுவன அடிப்பமையிலான தன்னார்வலர்கள் - ேிறுவனங்கள் அல்லது 
ேிறுவனங்கள் மூலம் தன்னார்வத் ததாண்டு தசய்யும் தனிேபர்கள் அல்லது 
குழுக்கள் 

v. சர்வநதச ததாண்ைர்கள் - இலங்மகயில் தன்னார்வத் ததாண்டு தசய்யும் 
இலங்மக அல்லாதவர்கள் ைற்றும் தவளிோடுகளில் தன்னார்வத் ததாண்டு 
தசய்யும் இலங்மகயர்கள். 

vi. புலம்தபயர் ததாண்ைர்கள் - தன்னார்வ நசமவகமள வைங்க 
தவளிோடுகளில் வாழும் இலங்மக குடிைக்கள். 

vii. சமூக அடிப்பமையிலான தன்னார்வலர்கள் - தங்கள் சமூகங்களில் 
முமறசாரா முமறயில் தன்னார்வத் ததாண்டு தசய்யும் ேபர்கள் அல்லது 
குழுக்கள். 

viii. குைந்மதகள் ைற்றும் இளம்பருவ தன்னார்வலர்கள் - வயது வந்நதார் 
அல்லது ேிறுவனத்தின் வைிகாட்டுதலின் கீழ் 18 வயதிற்கு உட்பட்ை 
இலங்மகயர்களுைன் தன்னார்வப் பணிகளில் ஈடுபடுவது 

ix. அரசின் தன்னார்வ ேிகழ்ச்சித் திட்ைங்கள் 

x. ததாைில்முமற தன்னார்வலர்கள் - பகுதிநேர தன்னார்வத் ததாண்டு 
தசய்பவர்கள், பல்நவறு துமறகளில் பணிபுரிபவர்கள் ைற்றும் முமறயான 
நவமலகமளச் தசய்கிறார்கள். 

 

11.   தன்னார்வப் பங்ைளிப்புத்  ததாடர்பில் ைவனஞ் தசலுத்தப்பட தவண்டிய பிரதான 
துகறைள், 
• சுகாதாரம் 

• இமளஞர் விவகாரங்கள் 

• விமளயாட்டுக்கள் 

• கல்வி 
• நபரைிவு தடுப்பு ைற்றும் முகாமைத்துவம் 

• சமூக ஒருங்கிமணப்பு, சமூக நசமவகள் ைற்றும் சமூக ேலன்புரி 

• விவசாயம் 

• வனவியல் 

• ேீர் 

• காலேிமல ைாற்றம் 

• ைதம் அல்லது ேம்பிக்மக சார்ந்த தன்னார்வத் ததாண்டு 



• ததாைில்நுட்ப நைம்பாடு 

• தன்னார்வத் ததாண்டு ைனித ேல்வாழ்வுக்கு குறிப்பிைத்தக்க பங்களிப்மப 
வைங்கக்கூடிய நவறு ஏதாவது துமறகள் 

 

12 தைாள்கை இலக்கு 

அ. ோட்டின் அமனத்து துமறகளிலும் தன்னார்வத் ததாண்டிமன வலுவூட்டுவதற்கு 
சமூக வாதாட்ைம் ைற்றும் கூட்ைாண்மைகமள ஊக்குவித்தல்.. 

1. சகல அமைச்சுக்கள், அரச ேிறுவனங்கள், கூட்டுத்தாபனங்களுைன்  ததாைர்பான 
தன்னார்வச் நசமவயிமன அமையாளங் காணுதல் ைற்றும் தன்னார்வத் 
ததாண்ைர்களிமனத் ததாைர்புபடுத்தி  அரச நசமவயிமன விரிவுபடுத்துவதற்கு  
தபாறிமுமறகளிமனத் தயாரித்தல். 

2. அரச துமற ஊைியர் தன்னார்வத் ததாண்டு; 

3. கூட்டிமணக்கப்பட்ை துமற  ததாைர்பில் ேிறுவனம்சார் அடிப்பமையிலான  
தன்னார்வ நசமவயிமன சுவகீரித்தல். 
(i)  தன்னார்வ  ததாண்ைர்களிமன  ஆட்நசர்ப்புச் தசய்வதற்கு அப் 

பதவியணிகளின்  தன்னார்வச் நசமவயிமனப் தபற்றுக்தகாள்ளுதல்; 

(ii) தவளிப்புற முமறயான தன்னார்வ திட்ைங்கள் ைற்றும் திட்ைங்களில் 
பணியாளர்கள் பங்நகற்பு 

(iii) உயர் நதசிய ேலன் ஒன்றுக்காக தன்னார்வலர்கமள ஈடுபடுத்துவதன் மூலம் 
விரிவான தளதைான்றிமன ஏற்படுத்துதல் ைற்றும் அவர்களின்  கூட்டு சமூகப் 
தபாறுப்பு ேிதியத்திமன (CSR) விரிவாக்குவதற்கு   ைிகவும் அர்த்தமுள்ள 
தபாறிமுமறகளிமனப் பின்பற்றுதல்; 

(iv) தன்னார்வத் ததாண்டில் ஈடுபட்டுள்ள ஊைியர்களுக்குப் தபாருத்தைான 
பாதுகாப்பு ைற்றும் நபரைிவின்நபாது இைப்படீு வைங்கும் 
தபாறிமுமறகளிமனப் பின்பற்றுதல்; 

(v) தன்னார்வ பங்களிப்புகமளக் கருத்தில் தகாண்டு சலுமககமள வைங்குவதன் 
மூலம் கூட்டுறவு துமறயில் தன்னார்வ ேைவடிக்மககமள ஊக்குவித்தல்; 

(vi) ைனித ேல்வாழ்வு ததாைர்பான தன்னார்வ ேைவடிக்மககளுக்காக தனியார் 
துமறயின் கூட்டுப் தபாறுப்பு ேிதியங்களின் (CSR)) தசயல்பாடுகமள 
ஊக்குவித்தல். 
 

ஆ. பாதுைாப்பான மற்றும் சித ைபூர்வமான தன்னார்வ பணிச்சூழகல 
வழங்குவதற்ைான வழிைாட்டுதல்ைகள தயாரித்தல்; 

 

இ. தன்னார்வ முைாகமத்துவம் மற்றும் ஒருங்ைிகணப்பு 
தபாறிமுகறதயான்றிகன  ஏற்படுத்துதல்.  

 

     

வலுவான, திறந்த, ேிமலநபறான ைற்றும் நதசிய தன்னார்வ நசமவ 
உட்கட்ைமைப்பிமன அடிப்பமையாகக் தகாண்டு, இலங்மகயில் தன்னார்வ 
நசமவயிமன ஒருங்கிமணத்தல், வசதிகளிமன வைங்குதல்  ைற்றும்  நைம்பாட்டு 
ேிறுவனதைான்றாக   நதசிய தன்னார்வ நசமவகள் ததாைர்பிலான  தசயலகம் (NVS)  



விையத்திற்குப் தபாறுப்பான அமைச்சின் கீழ் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு நைலாக, 
நதசிய தன்னார்வ தசயற்பாடுகள் ததாைர்பிலான தசயலகத்தின் தசயற்பாடுகளிமன 
ேிர்வகிப்பதற்கு  முகாமைத்துவச்  சமபதயான்று அமைக்கப்படும். 
 

நதசிய தன்னார்வ தசயற்பாடுகள் ததாைர்பிலான தசயலகத்தின் அடிப்பமைச் 
தசயற்பாடுகள் - 

(i) சரியான நேரத்தில் தன்னார்வ முகாமைத்துவத் திட்ைதைான்றிமனக்  

   கட்டிதயழுப்புதல் (VMS); 

(ii) பல்நவறான விநசை திறன்களிமனக் தகாண்ை  தன்னார்வத் ததாண்ைர்களின் 
தகவல்களிமன முன்தனடுத்துச் தசல்லுதல், எனினும் அதமன அடிப்பமையாகக் 
தகாண்டு  தன்னார்வத் ததாண்ைர்களுக்கும் ைற்றும் தன்னார்வத் ததாண்ைர்கள் 
ததாைர்பிலான ேிறுவனங்களுக்கும் எவ்விதைான சட்ைம்சார் 
பிரச்சிமனயிமனயும் ஏற்பைாதிருத்தல்  ; 

(iii) முமறசார் தன்னார்வத் ததாண்டு ஒன்றிமன  முன்தனடுத்துச் தசல்லுவதற்கு  
வாரதைான்றுக்கு, 20 – 30 வமரயான அதிககால வமரயமறயிமன 
உள்ளைக்குவதற்கு தன்னார்வ ஒப்பந்ததைான்றிமன வைங்குதல்; 

(iv) தன்னார்வத் ததாண்ைர்களிமனப் பாதுகாத்தல், நைம்படுத்துவதற்கான 
வைிகாட்டுதல்கள் ைற்றும்   ஒழுங்கு விதிகளிமன வைங்குதல்; 

(v) தபாருத்தைான சட்ை ேிமலமையின் கீழ் தன்னார்வத் ததாண்ைர்கள் ஏற்கனநவ 
பதிவு தசய்யப்பட்ை அமைப்புக்களின் (VIOs) தகவல்களிமன முன்தனடுத்துச் 
தசல்லுதல்; 

(vi) ஒன்மலன் தகவல்  ததாைில்நுட்ப வமலயமைப்புத் திட்ைங்களில் (VMS/ VIO)  
காட்ைப்பட்டுள்ளவாறு   தன்னார்வத் ததாண்டு ததாைர்பில் வாய்ப்புக்களிமனயும் 
ைற்றும் வசதிகளிமனயும் தசய்து தகாடுத்தல் ; 

(vii) தன்னார்வத் ததாண்ைர்கள்  ேிமறவு தசய்துள்ள தசயற்பாடுகள் ததாைர்பிலான 
முன்நனற்றத்திமனப் தபற்றுக் தகாள்ளுதல்  ; 

(viii) ேிமறவு தசய்துள்ள தசயற்பாட்டின் (ஒப்பமைப்பின்) தகவல்களிமன தரவுத் 
திட்ைத்திற்குள் உள்ளைக்குதல் ; 

(ix) தன்னார்வ நசமவகளுக்குக் குமறந்த பட்ச பங்களிப்பு ைதிப்புக்களிமனக்  
காட்ைக்கூடியவாறு தபாருத்தைான வமகயில் அறிக்மககளிமனத் தயாரித்தல். ; 

(x) குடிசன ைற்றும் புள்ளி விபரத் திமணக்களம் ைற்றும் நவறு உரிய 
ேிறுவனங்களுைன் நைற்குறிப்பிட்ை புள்ளி விபரங்களிமன பரிைாறிக் 
தகாள்ளுதல் ; 

(xi) நதமவயான நவமளகளில் தன்னார்வ நசமவயில் ஈடுபடுவதற்கு  
அதிகாரிகளுைன்  ஒருங்கிமணப்புச் தசயற்பாடுகளிமன முன்தனடுத்தல். 

(xii) பங்குதாரர்களுைன் இரு ஆண்டு கூட்ைங்கமள ஒருங்கிமணத்தல் ைற்றும்  

    வசதிகளிமன   வைங்குதல். 
(xiii)  340 தன்னார்வத் ததாண்ைர்கள்  ததாைர்பில் சரியான வமகயில் ஒருங்கிமணப்பு  

     ைற்றும் வரிமசப்படுத்தலிமன முன்தனடுத்தல். 
(xiv) ைாணவர்களுக்கு ஒரு முக்கியைான சமூக அனுபவத்மதப் 

தபற்றுக்தகாள்ளுவதற்கு இயலுைானவாறு தன்னார்வ நசமவயிமன ஊக்குவித்தல்; 



(xv) தன்னார்வத் ததாண்டு ததாைர்பான விையங்கள் ைற்றும் பிரச்சிமனகள் குறித்து 
ஆராய்ச்சிகளிமன ேைாத்துவதற்கு  வலுவூட்டுதலிமன முன்தனடுத்தல்; 

(xvi) தன்னார்வ நசமவயிமன  ோட்டினுள் முமறசார்படுத்துவதற்கு உதவியிமன 
வைங்கும் பிரிவுகளுைன்  ேிரந்தரைான வாதாட்ைதைான்றிமன முன்தனடுத்துச் 
தசல்லுதல்; 

(xvii) தன்னார்வத் ததாண்ைர்களின் கலந்துதகாள்ளலுைன்  தற்நபாதுள்ள  அரச 
நசமவகளிமன விரிவுபடுத்துவதற்கு அரச துமறயிமன ஊக்குவித்தல். 

 

(ஈ) நதசிய தன்னார்வ தசயலகத்தின் முகாமைத்துவ சமப பின்வரும் 
ததாைில்வாண்மையாளர்கள் ைற்றும் தனிேபர்களிமனக் தகாண்டுள்ளதுைன், அதன்  
தசயற்பாடுகள் ைற்றும் தபாறுப்புகள் கூட்ைாக தீர்ைானிக்கப்படும். 
 

(i) விையத்திற்குப் தபாறுப்பான அமைச்சின் தசயலாளர் இந்த முகாமைத்துவச்  
சமபயின் தவிசாளராவர் ; 

(ii) உரிய அமைச்சின் தசயலாளரினால் தபயரிைப்பட்ை விையத்திற்குப் 
தபாறுப்பான அமைச்சின் நைலதிக தசயலாளர் அல்லது பணிப்பாளர் 
பதவியிமன வகிக்கும் ஒருவர் சிநரஷ்ை அங்கத்தவர் ஒருவர் ; 

(iii) விையத்திற்குப் தபாறுப்பான அமைச்சின் தசயலாளரினால் அமைக்கப்படும்  
இமளஞர் விவகாரங்கள், கல்வி, ேிதி, சுகாதாரம் ைற்றும் சுற்றாைல் நபான்ற  
அமைச்சுக்களின் நைலதிக தசயலாளர் அல்லது பணிப்பாளர் நபான்ற 
பதவிதயான்றிலுள்ள உத்திநயாகத்தர்கள் அதன் அமைச்சுக்களின் 
பிரதிேிதிகளாக ; 

(iv) விையத்திற்குப் தபாறுப்பான அமைச்சின் தசயலாளரினால்  அமைக்கப்படும்  
வர்த்தகம் ைற்றும் மகத்ததாைில் சமபயின் தவிசாளர் அல்லது உப 
தவிசாளர் அல்லது பிரதான ேிமறநவற்று உத்திநயாகத்தர் நபான்ற 
பதவிதயான்றிலுள்ள உத்திநயாகத்தர் ஒருவர் சிநரஸ்ை அங்கத்தவர் 
ஒருவராக ; 

(v) விையத்திற்குப் தபாறுப்பான அமைச்சின் தசயலாளரினால் அமைக்கப்படும்  
சிவில் சமுதாய அங்கத்தவர்கள் இருவர் ; 

(vi) இலங்மகயின் ஐக்கிய ோடுகளின் தன்னார்வத் ததாண்டு நசமவ தசய்யும் 
அங்கத்தவர் ஒருவர் ; 

(vii) விையத்திற்குப் தபாறுப்பான அமைச்சின் தசயலாளரினால் அமைக்கப்படும் 
கூட்டு சமூகப் தபாறுப்பு (CSR) ேிதியத்தின்  தசயலூக்கைாக கைமையில் 
ஈடுபடும் முகாமைத்துவப் பணிப்பாளர் அல்லது பிரதான ேிமறநவற்று 
உத்திநயாகத்தர் அல்லது ேிதியத் தமலவர்  நபான்ற பதவிதயான்றிலுள்ள 
ஒரு சிநரஸ்ை அங்கத்தவர் ; 

(viii) விையத்திற்குப் தபாறுப்பான அமைச்சின் தசயலாளரினால் அமைக்கப்படும் 
குடிசன ைற்றும் புள்ளி விபரத் திமணக்களத்தின் சிநரஸ்ை உத்திநயாகத்தர் 
ஒருவர் ; 

(ix) இமளஞர் சமுதாயத்திமன மையைாகக் தகாண்ை அமைப்தபான்றின் 
சிநரஸ்ை அங்கத்தவர் ஒருவர் ; 

(x) அரச சார்பற்ற அமைப்தபான்றின் பிரதிேிதி ஒருவர் (NGO) ; 



(xi) தன்னார்வச் தசயற்பாடுகள்  ததாைர்பிலான அமைப்புக்களின்  இரு 
பிரதிேிதிகள் ; 

(xii) ஒரு ஆய்வு ேிறுவனத்தின் இரண்டு ஆய்வாளர்கள் அல்லது இரண்டு 
பிரதிேிதிகள் ; 

(xiii) முந்மதய V விருது  மவபவங்களில் விருதுகளிமனச் சுவகீரித்த இருவர் 
அல்லது இறுதி நபாட்டியாளர்கள் இருவர் ; 

 

நதசிய தன்னார்வச் தசயற்பாடுகள் ததாைர்பிலான  தசயலகத்தின்  முகாமைத்துவச் 
சமபயினூைாக அங்கவனீமுற்ற ேபர்களுக்கு சை வாய்ப்புக்களிமன வைங்குதல்,  
ஆண் தபண் சமூப் பாகுபாடு ைற்றும் இன சைத்துவத்திமனப் நபணுவது 
முக்கியைானதாகும். 

முகாமைத்துவச் சமபயின் தவிசாளராக  விையத்திற்குப் தபாறுப்பான அமைச்சின் 
தசயலாளர் அல்லது சமபயின் அங்கத்தவர்களுக்கிமைநய உரிய தசயலாளரினால் 
தபயரிைப்படும் ஒருவர் ேியைிக்கப்படுதல் நவண்டும்.  

முகாமைத்துவச் சமபயின் அமைப்பாளர்/தசயலாளராகவிருக்க நவண்டியவர்,  
நதசிய தன்னார்வச் தசயற்பாடுகள்  ததாைர்பிலான தசயலகத்தின் (NVS) 
தமலவராவர். 

13.   தன்னார்வத் ததாண்டருக்கு ஒப்பந்ததமான்றிகன வழங்குதல். 

முமறசார் வமகயில் தன்னார்வத் ததாண்டில்  ஈடுபடுவதாயின்,  தன்னார்வத் 
ததாண்ைர் ஒப்பந்ததைான்று வைங்கப்படும்.   அவ்வாறான தன்னார்வத் ததாண்ைர் 
ஒருவர், 

-     வாரதைான்றுக்கு 20 -30 ைணித்தியால காலவமரயமறயிமனத் தாண்டுதல் 
நவண்டும். 

- தன்னார்வ அமைப்தபான்றாக பதிவு தசய்யப்பட்ை அமைச்சு, அரச ேிறுவனம், 
பிரத்திநயகப் பிரவு அல்லது அரச சார்பற்ற அமைப்தபான்றினூைாக 
அமுலாக்கப்படுதல் நவண்டும்.  

 அவ்வாறு உைன்படிக்மக தசய்து தகாண்ை  தன்னார்வத் ததாண்டு காலப்பகுதியினுள் தைது 
அடிப்பமை வாழ்க்மகச் தசலவுகளிமனப் பிரதியடீு தசய்வதற்கான 
தகாடுப்பனதவான்றிமனப் தபற்றுக் தகாள்ளுவதற்கு தன்னார்வத் ததாண்ைருக்கு 
உரித்துண்டு.  

14. தன்னார்வத் ததாண்டர்ைளின் உரிகமைள் மற்றும் தபாறுப்புக்ைள் 

இலங்மகயின் தன்னார்வத் ததாண்ைர்களுக்கு பின்வரும் உரிமைகள் உரித்தாகும் : 

(i) தன்னார்வச் தசயற்பாடுகளில்  ஈடுபடும்நவமளயில் பாதுகாப்புத்  ததாைர்பில் 

உறுதிப்படுத்துதல். 
(ii) முமறசார்  தன்னார்வத்  ததாண்டில் ஈடுபடும்நவமளயில் வாரதைான்றுக்கு   

       20 - 30 ைணித்தியாலத்திமனத் தாண்டும் தன்னார்வ    

       ஒப்பந்ததைான்றினூைாக  



(iii) இைம்தபறும் தன்னார்வச் தசயற்பாடுகளுக்கான தசலவுகளிமன    

       ைீளச்தசலுத்துதல். 
(iv) தன்னார்வத் ததாண்டு ததாைர்பில் எழுத்துமூலம் உறுதிப்படுத்துதல். 
(v) ேிமறநவற்றப்பட்ை தசயற்பாடுகளின் தரத்திமன நைம்படுத்துவதற்குப்    

       தபாருத்தைான பயிற்சி. 
(vi) தன்னார்வத்  ததாண்டிமன வைங்கும் அநதநவமள வாழ்க்மகத் ததாைில்  

       உதவியிமன வைங்குதல். 
(vii) பிரத்திநயக முமறயில் பிரத்திநயகத் தரவுகளிமனப் பாதுகாத்தல். 
 

பின்வரும் விையங்கள் ததாைர்பிலும் இலங்மகயின் தன்னார்வத் ததாண்ைர்கள் தபாறுப்பாக 
விளங்குவர் : 

(i) தன்னார்வச் தசயற்பாடுகளிமன விமரவாகவும் ைற்றும் ேம்பிக்மகக்குப்  

 பாத்திரைாகவும் முன்தனடுத்தல். 
(ii) நதசிய தன்னார்வச் தசயற்பாடுகள் ததாைர்பிலான தசயலகத்தினால்  

நவண்டிக்தகாண்ைன் பிரகாரம்,  தன்னார்வத் ததாண்டு பயிற்சி ேிகழ்ச்சித் 
திட்ைங்கள், விைிப்புணர்வூட்டும் நவமலத்திட்ைங்கள், கூட்ைங்கள், 
வைிப்படுத்தல்  ேிகழ்ச்சித் திட்ைங்கள் ததாைர்பில் பங்குதகாள்ளல். 

(iii) சமூகத்தில் கலாசார, பாரம்பரிய ைற்றும் வகுப்புவாத வகிபாகங்களிமனப் 

பற்றிய வலுவான புரிந்துணர்வுைன், தன்னார்வ நசமவகமள 
ேிமறநவற்றும்நபாது தவவ்நவறு சமூகங்களுைன் ஒரு சாந்தைான பணி 
உறமவப் நபணுதல். 

(iv) முன்தனடுக்கப்படும் தன்னார்வச் தசயற்பாடுகள்/நசமவகளின் தரத்திமன 
உறுதி தசய்தல். 

(v) நதசிய தன்னார்வத் ததாண்டு ததாைர்பிலான தசயலகத்தினால் வைங்கப்பட்ை 
தகாள்மககள், வைிகாட்ைல்கள் ைற்றும் தசயல் ேமைமுமறத் திட்ைங்களுைன் 
இணங்குதல் 

(vi) நதசிய தன்னார்வ தசயலகம் (NVS) ைற்றும் பிற ததாைர்புமைய 
ேிறுவனங்களின் ஒழுக்க தேறிமுமறகமள பின்பற்றுதல் 

 

 

15. சட்ட வடிவகமப்பு 

இலங்மகயில் தன்னார்வத் ததாண்டிமன முமறசார்படுத்துவதற்கு அரசினால் தன்னார்வத் 
ததாண்டு ததாைர்பான விதிகமள வகுத்தல் நவண்டும் 

16. அமுலாக்குதல் 

தன்னார்வத் ததாண்டு  ததாைர்பிலான நதசியக் தகாள்மகயிமன அமுலாக்குவதற்கு  உரிய 
பங்குதாரர்களுைன் கலந்தாநலாசித்து விையத்திற்குப் தபாறுப்பான அமைச்சரினால்     
தசயற்பாட்டுத் திட்ைம் தயாரிக்கப்படும். 

 

 

17. தைாள்கையிகனத் திருத்தஞ் தசய்தல். 



தன்னார்வத் ததாண்டு ததாைர்பிலான  நதசியக் தகாள்மக  ஒவ்தவாரு மூன்று 
வருைத்திற்கும் ஒரு தமைமவ அல்லது முகாமைத்துவச்  சமபயினால் விதிக்கப்பட்ை  
வமகயில் ைீளாய்வு தசய்யப்படுதல் நவண்டும். 0 

18. ைண்ைாணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு தசய்தல், 

நதசியத் தன்னார்வத்  ததாண்டு  ததாைர்பிலான  தசயலகத்தின் (NVS) கீழ் இைம்தபறும்  
தன்னார்வச் தசயற்பாடுகளிமனக் கண்காணித்தல் ைற்றும் ைதிப்படீு தசய்தல்   
இைம்தபறுதல் நவண்டும்.  


