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ஊடக வெரிீடு 

 

ஆட்கடத்தல் முமிடிப்பு இணை மூயான பாடவெமிின் (CTIP) அங்குார்ப்பை ெிகழ்வு 

  

ஆட்கடத்தலுக்கு திராக ப ாராடுதல் ததாடர் ில் தவளிநாடுகளில் அமைந்துள்ள இலங்மக 

தூதரகங்களில் இமைந்துள்ள உத்திப ாகத்தர்களின் திறன்கமள பைம் டுத்தும் வமக ில் 

வடிவமைக்கப் ட்டுள்ள ஒய ஆன்-மலன்   ிற்சி தைாடியூல் 2018 ஒக்படா ர் 9ஆம் திகதி 
ஆரம் ித்து மவக்கப் ட்டது. குடிப ற்றங்கள்  ற்றி  சர்வபதச அமைப் ால் தவளிநாட்டு 

அலுவல்கள் அமைச்சின் ஆபலாசமையுடன் த ாரிக்கப் ட்ட இந்த  ாடதநறி ாைது 

 ண்டாரநா க்க சர்வபதச இராஜதந்திர   ிற்சி நிறுவகத்தின் இலத்திரைி ல்   ிற்சி  ிரிவின் 

ஒய  ாகைாக அமைந்துள்ளது. இந்த பன்தைடுப்புக்காை நிதி உதவிம  அவுஸ்திபரலி  

அரசாங்கம் வழங்கியுள்ளது. 

 

இந்த   ிற்சி தைாடியூமல ஆரம் ிக்கும் நிகழ்வில் உமர ாற்றி  தவளிநாட்டு அலுவல்கள் 

அமைச்சின் தச லாளர்  ிரசாத் காரி வசம், ஆட்கடத்தல் ன் து 'த ாது ைைிதகுலம்  ற்றி  

ைது உைர்வின் ஒய வடுவாகும் ன் துடன் ைைிதர்களுக்காை ஒய அநீதியும் ஆகும்' ன்று 

குறிப் ிட்டார். 'ஆட்கடத்தலாைது ைக்களின் ஆபராக்கி த்மத ஆ த்துக்கு உட் டுத்துவதுடன், 

ஒழுங்கமைக்கப் ட்ட குற்றம் ைற்றும்  ல குற்றச்தச ற் ாடுகளுடன் ததாடர்பு ட்டுள்ளது' 

ன்றும் ஆட்கடத்தமல பறி டித்தல்  ற்றி  ஆரம்  தச ற் ாடுகளாைமவ ஆட்கடத்தல் 

ைற்றும் ஆட்கடத்தல் சம் வங்கமள கண்டு ிடிக்கும் திறமையுடன் இயப் தில் தங்கியுள்ளது 

ைவும்  அவர் பைலும் ததரிவித்தார். இந்த வமக ில், இந்த தைாடியூலாைது, ஆட்கடத்தலுக்கு 

உட் டும் சாத்தி பள்ளவர்கமள இைங்காைல், அவர்களுக்கு உதவி ளித்தல் ைற்றும் 

 ாதுகாப் ளித்தல் ததாடர் ில் தவளிநாட்டில் நிமலதகாண்டுள்ள உத்திப ாகத்தர்கமள 
பமற ாக த ார்நிமல ில் மவப் தற்காை உதவிம  அவர்களுக்கு வழங்கும் வமக ில் 

வடிவமைக்கப் ட்டுள்ளது. 'ஆட்கடத்தலுக்கு உட் டும் சாத்தி பள்ளவர்கள் அதமை 
திர்தகாள்ளும் பவமள ில், அவர்கமள விமைத்திறைாகவும் உைர்வுபூர்வைாகவும் 

மக ாள்வதற்காை அடிப் மட திறன்கமள த ற்றுக்தகாள்வதற்கு இந்த   ிற்சி வழிசமைக்கும் 

ன் து ைது நம் ிக்மக ாகும்' ன்று அவர் பைலும் குறிப் ிட்டார். பைலும், கடத்தலுக்கு 
திராக ப ாராடுவதற்காை  ங்காண்மைகமள கட்டித ழுப்புவதன் பக்கி த்துவம் 
குறித்தும் அவர் குறிப் ிட்டார். 
 

ஆட்கடத்தலுக்கு திராை பதசி  தச லைி ின் தமலவயம், நீதி ைற்றும் சிமறச்சாமல 

ைறுசீரமைப்பு அமைச்சின் தச லாளயைாை ட ிள்யூ.ம்.ம்.ஆர். அதிகாரி அவர்கள் 

ஆட்கடத்தல் பறி டிப் ில் சம் ந்தப் ட்ட பக்கி  அரசாங்க பகவராண்மைகளுக்கு 

இமட ில் ஒயங்கிமைப்ம  ற் டுத்த பவண்டி தன் அவசி த்மத வலியுறுத்திைார். 

ஆட்கடத்தலுக்கு திராக 2010ஆம் ஆண்டில் தா ிக்கப் ட்ட பதசி  தச லைி ாைது 

ஆரம் த்தில் இயந்பத   னுறுதி ாை வமக ில் பகவராண்மைகளுக்கு இமட ிலாை 

த ாறிபமற ாக தச ற் ட்டு வயகின்றதுடன், இலங்மக அரசாங்க நிறுவகங்களாைமவ 

இலங்மக ல்மலக்குள் ைற்றும் தவளி ில் ஆட்கடத்தல் குற்றத்மத மக ாளும் வமக ில் 

தகவல், புலைாய்வு, ைற்றும் சிறந்த தச ன்பமறகமளயும்  கிர்ந்துதகாள்கின்றை. 

 

இந்த இ-  ிற்சி கற்மக பைமட ில், கடத்தலில் இயந்து ஆட்கடத்தல் வ்வாறு 

ைாறு டுகின்றது ன் து உட் ட ஆட்கடத்தல் குற்றம்  ற்றி  அடிப் மட விளக்கத்மத 

உத்திப ாகத்தர்களுக்கு வழங்கும் பகைாக தைாத்தைாக ழு தைாடியூல்கள் 

வடிவமைக்கப் ட்டுள்ளை. இந்த தைாடியூல்கள் சம் ந்தப் ட்ட சட்ட பவமலச்சட்டகம், 

சம் ந்தப் ட்ட சர்வபதச தச ன்பமறகள் ைற்றும் உடன் டிக்மககள்,  ாதிப்புக்கு உட் டும் 

சாத்தி பள்ளவர்கமள   னுறுதி ாை பமற ில் இைங்காைல் ைற்றும் பநர்காைல், உதவி 
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ைற்றும்  ாதுகாப் ிற்காக  ரிந்துமரத்தல் ைற்றும் அவர்களின்  ாதுகாப் ாை ைீள்வயமகம  

உறுதிதசய்தல் ைற்றும் இவ்விட த்தில் தகான்சியுலர் ைற்றும் தூதரக  ைி ாட்களின் 

வகி ாகம் ைற்றும் த ாறுப்புக்கள்  ற்றி  விளக்கம் ஆகி வற்மறயும் வழங்குகின்றை.  

 

இங்கு உமர ாற்றி  அவுஸ்திபரலி ாவின் உ ர் ஸ்தாைிகர்  ிமறஸ் ஹட்சின் அவர்கள் 

ஆட்கடத்தல் பறி டிப்பு ததாடர் ில் இலங்மக ின் ஒத்துமழப்ம   ாராட்டி துடன் 

ஆட்கடத்தலுக்கு திராை  ாலி தச ன்பமற ின் உறுப்பு நாதடன்ற வமக ில் இலங்மக ின் 

சீராை பமைப் ாை வகி ாகத்மதயும் சுட்டிக்காட்டிைார். ஆட்கமள கடத்துதல், ஆட்கடத்தல் 

ைற்றும் சம் ந்தப் ட்ட நாடுகடந்த குற்றம் ஆகி ை தகாள்மக  ற்றி  கலந்துமர ாடல், தகவல் 

 ரிைாற்றம் ைற்றும் நமடபமற ஒத்துமழப்பு ஆகி வற்றுக்காை  ிராந்தி  தளத்மத ஆசி  - 

 சு ிக் நாடுகளுக்கு வழங்குகின்றது. நீதி அமைச்சு, குடிவரவு குடி கல்வு திமைக்களம் ைற்றும் 

இலங்மக கடற் மட ஆகி ை உட் ட  ல்பவறு அரசாங்க நிறுவகங்களில் ஆட்கடத்தல் ைற்றும் 

ஆட்கமள கடத்துதல்  ற்றி   ிரச்சிமைகமள மக ாளுதல்  ற்றி  திறன்கமள அ ிவியத்தி 
தசய்வதில் இலங்க ின் பக்கி  இரதரப்பு  ங்காளி ாக அவுஸ்திபரலி ா தச ற் டுகின்றது. 

 

இந்த  ாடதநறி ின் உள்ளடக்கைாைது ஆட்கடத்தல் பறி டிப்பு  ற்றி    ிற்சிக் மகப ட்டின் 

அடிப் மட ில் அமைந்துள்ளதுடன், குடிப ற்றங்களுக்காை சர்வபதச அமைப்பு  ற்றி  

இலங்மக ின் 'ஒய த ாதுவாை தகவல்  ிரச்சாரத்தின் ஊடாக ஆட்கடத்தல் பறி டிப்பு' 

கயத்திட்டத்தின்  ாகதைான்றாக அமைந்துள்ளது ன்று குடிப ற்றங்களுக்காை சர்வபதச 

அமைப் ின் இலங்மக  ிரதாைி கிசுப்ப  குபறாசிட்டி குறிப் ிட்டார். 

 

 ண்டாரநா க்க சர்வபதச இராஜதந்திர   ிற்சி நிறுவகத்தின் இலத்திரைி ல்   ிற்சி  ிரிவு 

தவளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சின்   ிற்சி  ிரிவு ன் தால்,  ண்டாரநா க்க சர்வபதச 

இராஜதந்திர   ிற்சி நிறுவகத்தின் இலத்திரைி ல்   ிற்சி  ிரிவிைாது அதன் இமை  கற்மக 

 ிரிவில் இந்த  ாடதநறிம  நடாத்துவதில் த யைிதம் அமடகின்றது ன்று  ண்டாரநா க்க 

சர்வபதச இராஜதந்திர   ிற்சி நிறுவகத்தின் இலத்திரைி ல்   ிற்சி  ிரிவின்  ைிப் ாளர் 

நா கைாை தூதுவர்  பைலா டீன் ததரிவித்தார். 

 

தவளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சாைது ஆட்கடத்தல்  ிரச்சிமைக்கு  ரிகாரம் காணும் 

வமக ில் காத்திரைாை வகி ாகதைான்மற சைீ காலங்களில் வகித்துள்ளதுடன் 

இலங்மக ாைது  சம் ந்தப் ட்ட அரச நிறுவைங்களின் கூட்டு ப ற்சி ின் காரைைாக 

அதைரிக்க இராஜாங்க திமைக்களத்தின் ஆட்கடத்தல் அறிக்மக - 2018 இல் இரண்டாம் 

ஸ்தாைத்மத ததாடர்ச்சி ாக இரண்டாம் பமற ாகவும் தக்கமவத்துக்தகாண்டுள்ளது.  

 

 

தவளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு 

தகாழும்பு 
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