
 
 

 
 

ePyd; jpUr;nry;tk; ek;gpf;ifg; nghWg;G 

திட்ட முன்ம ொழிவு – மெருந்த ொட்ட துறையில் கொணெ்ெடு ் சமூகங்கறை 

த ன்ற ெ்ெடு ல்  

நீலன் திருசச்சல்வம் நம்பிக்கக சபொறுப்பொனது சபருந்ததொட்டத்தில் வொழும் மக்களின் சமூக விருத்திக்கொக 

திட்ட முன்சமொழிவுககள வரதவற்கிறது. முன்சமொழியப்படும் திட்டம், சசயற்பொடுகள். மற்றும் தீரவ்ுகள்/ 

விகளவுகள் மனித உரிகமகள் மற்றும் சமூக சபொருளொதொர பிரசச்கனககள அகடயொளப்படுத்துவதொக 

கொணப்படலொம். 

jpl;l Kd;nkhopTfSf;F miog;G tpLg;gjw;fhd Nehf;fq;fs;  

,yq;ifapy; சபருந்ததொட்டத்தில் ePz;lfhy r%f khw;wj;ijf; nfhz;L tUtjw;fhfg; 
ghLgLtjw;Fk;> mjw;fhd gq;fspg;igr; nra;tjw;Fkhd kf;fspd; Mw;wiy 
tYg;gLj;Jtjw;fhfNt Kf;fpakhf ,e;j jpl;l Kd;nkhopTfSf;fhd miog;G 
tpLf;fg;gLfpd;wJ.  

jifikg; gpukhzk;  

ePyd; jpUr;nry;tk; ek;gpf;ifg; nghWg;gpd; Nehf;fq;fSf;F xj;jpirthd gzpfis 
Nkw;nfhs;fpd;wJk;> mjd; epjpaspg;G topfhl;L Kiwikfis epiwNtw;Wk; tifapyhd 
gzpf;$w;iwAk; njhiyNehf;ifAk; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJk;> mjd; %Nyhgha 
epfo;r;rpj;jpl;lg; gug;Gf;fSs; xd;W my;yJ xd;Wf;F Nkw;gl;lit njhlu;gpy; 
gzpahw;Wfpd;wJkhd epWtdq;fSf;F ePyd; jpUr;nry;tk; ek;gpf;ifg; nghWg;G Mjutspf;Fk;. 
mjpYk; Fwpg;ghf mjd; epfo;r;rpj;jpl;lg; gug;Gf;fSs; gpd;tUk; ehd;fpw;F rhu;ghdjhfTk; 
mikAk;. 

1) [dehafk;> ey;yhl;rp> epWtd tpUj;jp Mfpatw;iw Cf;Ftpj;jy; 
2) r%f ePjpia Cf;Ftpj;J mjid mile;J nfhs;jy; 
3) ngz;fspd; chpikfis Cf;Ftpj;J mtw;iwg; ghJfhj;jy; 
4) r%f epiykhw;wj;jpy; ,isQh;fis <LgLj;Jjy;.  
 
Mh;tKs;s tpz;zg;gjhuh;fs; NkNy Fwpg;gplg;gl;l njhdpg;nghUs;rhu; epfo;r;rpj;jpl;lg; 
gug;gpDs; tUfpd;w jpl;l Kd;nkhopTfisr; rkh;g;gpf;FkhW miog;G tpLf;fg;gLfpd;wdu;. 
nraw;wpl;lkhdJ G+Nfhs uPjpapyhd kl;Lg;ghLfs; VJkpd;wp ,yq;ifapd; vg;ghfj;jpYk; 
mKy;gLj;jg;glyhk;. cg nfhilfs; mDkjpf;fg;glkhl;lh. Kd;nkhopag;gLk; nraw;ghLfs; 
jq;fshy; kl;LNk mKy;gLj;jg;gLk; vd;gijAk;> mit %d;whk; jug;gpdUf;F cg 
xg;ge;jj;jpw;F my;yJ cg nfhilf;F tplg;glkhl;lhJ vd;gijAk; tpz;zg;gjhuh;fs; kpfj; 
njspthf ep&gpf;f Ntz;Lk;.  
xU epWtdj;jplkpUe;J xU tpz;zg;gk; khj;jpuNk Vw;Wf; nfhs;sg;gLk; (jdpahfNth my;yJ> 
xd;W my;yJ mjw;F Nkw;gl;l epWtdq;fSld; ,ize;Njh tpz;zg;gpj;jy;) 

 Kiwg;gb gjpT nra;ag;gl;l r%f mbg;gilapyhd epWtdq;fs; (CBOs)> cs;@h; mur 

rhh;gw;w epWtdq;fs; (NGOs)> மற்றும் சபருந்ததொட்ட மக்களுடன் தவகல சசய்யும் நிறுவனமொக 

கொணப்பட தவண்டும். 



 
 

 jdpg;gl;lth;fsplkpUe;J nfhil tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lh. (ஆனொல், 

இன்னுசமொரு நிறுவனத்தில் இகணந்து அதனூடொக விண்ணப்பிக்க முடியும்) அந்த நிறுவனமொனது 

இந்த திட்ட முன்சமொழிவுக்கு விண்ணப்பிக்க தககமப்பிரமொனம்  மற்றும் திட்டத்கத அமுல்படுத்த 

சட்ட மற்றும் நிதி ரீதியொக சபொருத்தமொக இருக்க தவண்டும்.  

 nry;Ygbahd gjpT ,y;yhj epWtdq;fs; ftdj;jpw; nfhs;sg;gl khl;lh. 
(tpjptpyf;fhf> tpz;zg;gjhuh; nry;YgbahFk; gjpTs;s gpwpnjhU epWtdj;Jld; 
gq;fhf tpz;zg;gpf;Fk; gl;rj;jpy; mJ Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.) mj;jifa ,iz epWtdk; 
,e;j miog;gpw;fhd gpukhzq;fs; midj;jpw;Fk; ,zq;fpnahOf Ntz;Lk;. 

 ePyd; jpUr;nry;tk; ek;gpf;ifg; nghWg;gpd; nfhilj;jpl;lk; xd;iw VyNt nfhz;Ls;s 
gq;fhsu;fs;> mJ epiwtilAk; tiu Gjpa nfhilj; jpl;lj;jpw;F tpz;zg;gpf;fj; jFjp 
mw;wth;fshth;. 

 ePyd; jpUr;nry;tk; ek;gpf;if nghWg;gpdhNyh my;yJ Ntnwe;jf; nfhil 
epWtdj;jpdhNyh Kd;dh; epjpaspf;fg;gl;l jpl;lq;fis mKy;gLj;Jtjpy; rpwe;j 
Kd;Ndw;wj;ijf; fhz;gpf;fhj epWtdq;fSf;Fk; epjp toq;fg;glkhl;lhJ. 

 murhq;f epWtdq;fs; my;yJ jpizf;fsq;fsplkpUe;J ngwg;gLk; tpz;zg;gq;fis 
ePyd; jpUr;nry;tk; ek;gpf;ifg; nghWg;G fUj;jpw; nfhs;shJ. murpay; njhlh;Gfisf; 
nfhz;Ls;s epWtdq;fSf;Fk; ePyd; jpUr;nry;tk; ek;gpf;ifg; nghWg;G 
epjpaspg;Gf;fis toq;fhJ. 

 சபருந்ததொட்ட மக்ககள பயனொளிகளொக கருத்தில் சகொள்ளப்படொத முன்சமொழிவுகள் இந்த திட்ட 

முன்சமொழிவில் கருத்தில் சகொள்ளப்படொது.  

 
nraw;wpl;lq;fspd; tiffs;  

fPNo Rl;bf;fhl;lg;gLk; tiffisr; Nru;e;j nraw;wpl;lq;fSf;F / nraw;ghLfSf;F MjuT 
toq;fg;glyhk; vdpDk;> mtw;Wf;F khj;jpuk; tiuaWf;fg;gltpy;iy. 

1. சபருந்ததொட்ட மக்களின் உரிகமகய வலுப்படுதலும் பொதுகொத்தலும் 

2. nghUshjhuk; rhu;e;jit – சபருந்ததொட்டத்தில் கொணப்படும் eypTw;w r%fq;fSf;fhd 
வொழ்வொதொரம், பயிரச்ச்ி மற்றும் தசகவககள; வளங்ககள சபறக்கூடியதொய்  tha;g;Gf;fis 
tpupTgLj;jy;.  

3. ghy;epiyrhu; ePjp – சபருந்ததொட்டத்தில் ngz;fSf;fhd rk tha;g;Gf;fisj; 
jhkjg;gLj;Jfpd;w> Kiwikg;gLj;jg;gl;lJk; fl;likg;G rhu;e;jJkhd tplaq;fis 
,dq;fz;L milahsg;gLj;jy;.  

4. r%f kw;Wk; nghJ tho;tpy; gq;Nfw;gjw;Fk;> வொழ்வொதொரத்கத உயரத்்துவதற்கும், தனது 

உரிகமகய சபறுவதற்கும் jiyikj;Jtj; jpwd;fis Nkk;gLj;Jtjw;Fkhd 
tha;g;Gf;fisg; சபருந்ததொட்டத்தில் கொணப்படும் ngz; சதொழிலொளிகளுக்கு toq;Fjy;.  

5. Gyk;ngau; சபருந்ததொட்ட njhopyhsu;fspdJk; mtu;fspd; FLk;gq;fspdJk; 
cupikfisg; ghJfhj;J Nkk;gLj;jy 

6. rkhjhdj;ijf; fl;bnaOg;Gk; epfo;r;rpj; jpl;lq;fs;. Fwpg;ghf ,isQh;fis 
<LgLj;Jjy;.  

7. fiyfs; %yk; r%fr; nraw;ghLfisAk; jpwdha;Tr; rpe;jidfisAk; Cf;Ftpj;jy;  
8. மது மற்றும் மற்ற வககயொன தபொகதசபொருள் அடிகமத்தனத்கத குகறக்க முழுகமயொன மற்றும் 

நிகலயொன நடவடிக்கக எடுத்தல், ததகவயற்ற கடன்ககள குகறத்தல், தசமிப்கப மற்றும் 

ஊட்டசச்த்து நிகலகய அதிகரித்தல், குடும்ப தமம்பொடட்ு திட்டத்கத ஆதரித்தல் மற்றும் உடல் 

மற்றும் சுகொதொர நிகலகமகய விருத்தி சசய்தல் தபொன்ற சமூக வலுவூட்டல் நிகழ்சிககள CSO’s 

முன்சனடுத்தல். 

 
nfhil msTk; jpl;lq;fspd; fhyg;gFjpAk;  

ePyd; jpUr;nry;tk; ek;gpf;ifg; nghWg;gplk; Ntz;LNfhs; tpLf;fg;gLk; njhifahdJ> cj;Njr 
tuTnryTj; jpl;lj;jpd; nkhj;jj; njhifapd; 80% ,w;F Nkyjpfkhdjhf ,Uf;f Ntz;Lk;. 
cj;Njr nraw;wpl;lj;jpd; fhy msT Fiwe;jJ 12 kjhjq;fshfTk;> $baJ 24 



 
 
khjq;fshfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. nraw;wpl;lq;fs; vjpu;tUk; 2017 முதலொம் கொலொண்டிலிருந்து 

Muk;gpf;fg;gl Ntz;Lk;. 

 
tpz;zg;gpf;Fk; Kiw  

gpd;tUk; ,izaj;jsj;jpypUe;J tpz;zg;gg; gbtq;fisj; jutpwf;fk; nra;J nfhs;syhk;: 

http://www.neelan.org/download_forms.html  (tpz;zg;gg; gbtq;fisj; jutpwf;fk; nra;tjpy; 
VNjDk; gpur;rpidfis vjph;Nehf;fpdhy; mtw;iw kpd;dQ;ry; my;yJ jghy; %yk; mDg;gp 
itf;FkhW Nfhhp programme.officer@neelan.org vDk; Kfthpf;F kpd;dQ;ry; nra;aTk;.)  

tpz;zg;gq;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F mDg;gpitf;fg;gly; Ntz;Lk;> kpd;dQ;ry; - 

programme.manager@neelan.org (tplaj;jiyg;ghf ‘NTT/Nov/2016/001 tpz;zg;gjhupapd; ngau;’ 
If; Fwpg;gplTk;) jghy; -  

NTT/Nov/2016/001  

The Programme Manager 

Neelan Tiruchelvam Trust (NTT), 

16/6A, Ward Place (Mohideen Terrace), 

Colombo 7. 

tpz;zg;gpg;gjw;fhd topfhl;ly;fSk; tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjpj; 
jpfjpAk;  

tpz;zg;gq;fs; rpq;fsk;> jkpo; my;yJ Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
vt;thwhapDk; kPsha;T nrad;Kiwfspy; Vw;gLk; jhkjkq;fisj; jtpu;g;gjw;fhf mit 
Mq;fpyj;jpy; jahhpf;fg;gLjy; tuNtw;fj;jf;fJ.  

tpz;zg;gq;fs;> Kiwahfg; G+h;j;jp nra;ag;gl;L tpz;zg;gg; gbtj;jpy; Fwpg;gplg;gl;l rfy 
Jiz Mtzq;fisAk; cs;slf;fp ,Uj;jy; Ntz;Lk;. G+uzg;gLj;jg;glhj tpz;zg;gq;fs; 
(cupa Jiz Mtzq;fs; ,d;ikahy;) ftdj;jpy; vLf;fg;glkhl;lh. rfy nfhil 
tpz;zg;gq;fSk; 2017 மொரக்ழி khjk; 31Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;djhf ePyd; 
jpUr;nry;tk; ek;gpf;ifg; nghWg;Gf;F mDg;gpitf;fg;gly; Ntz;Lk;.  

,Wjpj; jpfjpf;Fg; gpd;dh; fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs;> mLj;JtUk; nraw;wpl;l Row;rpapd; NghNj 
ftdj;jpy; vLf;fg;gLk;.  

tpz;zg;gjhuh;fs; midtUf;Fk;> mJgw;wp Kiwahf mwptpf;fg;gLk;. mDg;gpitf;fg;gl;l 
tpz;zg;gq;fs; njhlh;ghd kPsha;T nrad;Kiwfs; KOikahfg; G+h;j;jpahFk; tiu ePyd; 
jpUr;nry;tk; ek;gpf;if nghWg;ig Fwpj;j tpz;zg;gq;fs; njhlu;gpy; njhlh;G 
nfhs;shjpUf;fTk;. ePyd; jpUr;nry;tk; ek;gpf;ifg; nghWg;gpd; epfo;r;rpj;jpl;lf; FOtpdhy; 
vLf;fg;gLk; jph;khdq;fNs ,WjpahditahFk;. 

 
nraw;wpl;l Kd;nkhopTfSf;fhd ,e;j miog;Gg; gw;wpa tprhuizfs;  

,e;j miog;Gg; gw;wpa VNjDk; Nfs;tpfs; vOj;J %yk; programme.manager@neelan.org vd;w 
kpd;dQ;ry; Kfthpf;F 2016 மொரக்ழி  khjk; 20 Mk; jpfjpf;F Kd;dh; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. 
njhiyNgrp %ykhd tprhuizfs; Vw;fg;glkhl;lh.  

 


