ததொகைமதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திகைக்ைளம்
ததசிய தைொள்கைைள் மற்றும் தபொருளொதொர அலுவல்ைள் அகமச்சு

ஊடை அறிவித்தல்
இலங்கையில் நிகலபேறான அேிவிருத்தி குறிக்பைாள்ைள் குறிைாட்டிைளின் அந்தஸ்து ததாடர்ேிலான
தவளியீடு ஒன்கறயும் இகையதளம் ஒன்கறயும் ஆரம்ேித்தல்.
ததொகைநைல்: 0112877932

ததொகைதபசி இை : 0112147086
ததாகைமதிப்பு மற்றும்

புள்ளவிேரத்திகைக்ைளமானது,

26 யூகை 2017

“இலங்கையில் நிகலபேறான

அேிவிருத்திக்

குறிக்பைாள் குறிைாட்டிைளின் அந்தஸ்து 2017” எனும் தகலப்ேிலான தவளியீதடான்கறயும், நிகலபேறான
அேிவிருத்திக்

குறிக்பைாள்

(நி.அ.கு)

ேற்றிய

நாளது

வகரேடுத்தப்ேட்ட

தைவல்ைகள

குறிப்ோை

இலங்கையில் ேரப்புவதற்ைான இகையதளதமான்கறயும் ஆரம்ேித்துள்ளது.
2015 ஆம் ஆண்டில் ஐக்ைிய நாடுைளின் அங்ைத்துவ நாடுைள், புதிய நிகலபேறான அேிவிருத்தி நிைழ்ச்சி
நிரலின்

ோைதமான்றாை

வறுகமகய

ஒழித்தல், பூமிகய

ோதுைாத்தல்

மற்றும்

அகனவருக்குமான

சுேீட்சத்கத உறுதி தசய்தல் என்ேன ததாடர்ேிலான குறிக்பைாள் ததாகுதிதயான்கற நிகறபவற்றியது.
“எமது

உலகை

மாற்றியகமத்தல்

உத்திபயாைபூர்வமாை

நிகலபேறான

அகழக்ைப்ேடும்

அேிவிருத்திைான

நிகலபேறான

2030

அேிவிருத்திக்

நிைழ்ச்சி

குறிக்பைாள்

நிரல்”
(SDG),

என
169

இலக்குைகளயும் 244 குறிைாட்டிைகளயும் தைாண்ட ேதிபனழு (17) குறிக்பைாள்ைளின் ததாகுப்ோகும்.
நாடுைளின்

அேிவிருத்தி

நிைழ்ச்சி

நிரல்ைளில்

நிகலபேறான

அேிவிருத்திக்

குறிக்பைாளுக்கு

அதிை

முன்னுரிகம தைாடுக்ைப்ேடல் பவண்டுதமன ஐக்ைிய நாடுைள் அகமப்ேில் அங்ைத்துவம் வைிக்கும் எல்லா
நாடுைளிலிருந்தும் எதிர்ோர்க்ைப்ேடுைின்றன.
2030

குறிக்பைாள்ைகள

எய்துவதிலும்

இலங்கை

அரசாங்ைத்தின்

அர்ப்ேைிப்ோனது

நிகலபேறான

அேிவிருத்தி அகமச்சு மற்றும் இலங்கையில் நிகலபேறான அேிவிருத்தி குறிக்பைாள் எய்தப்தேறுதகல
ஐ.நா.2030 நிைழ்ச்சி நிரல் உறுதி தசய்வதற்ைான ேரிந்துகரைகள பமற்தைாள்வதற்ைாை நி.அ.கு ஆகையின்
பமல் நான்கு ைருப்தோருள் சார்ந்த விடயப் ேரப்புைகள ேிரதிநிதித்துவப்ேடுத்தும் வகையில் ோராளுமன்ற
உறுப்ேினர்ைளுடன் அகமயப்தேற்ற நான்கு தைாத்தைி குழுக்ைகள தைாண்ட ோராளுமன்ற ததரிவுக்குழு
ஆைியவற்கற உருவாக்குவதன் மூலம் ேிரதிேலிக்ைப்ேடுைின்றது.
இந்த

தவளியீட்டின்

ததரிவுக்குழுவின்

முதற்

ேிரதி,

தகலவருமான

தைௌரவ
திரு.

ேிரதி

திலங்ை

சோநாயைரும்

சுமதிோல

நி.அ.கு

அவர்ைளுக்கு,

ேற்றிய

ோராளுமன்ற

ததாகைமதிப்பு

மற்றும்

புள்ளிவிேரத் திகைக்ைளத்தின் ேைிப்ோளர் நாயைம் ைலாநிதி ஏ.பே.சதரசிங்ை அவர்ைளினால் 2017 யூகல

மாதம் 26 ஆம் திைதி ோராளுமன்றத்தில் கையளிக்ைப்ேட்டது. நி.அ.கு ேற்றிய இகையதளதமான்றும்
இலங்கையில்

நி.அ.கு

ேற்றிய

ோராளுமன்ற

ததரிவுக்குழுவின்

தகலவரினால்

ஆரம்ேித்துகவக்ைப்ேட்டது.
அேிவிருத்தி

தந்நிபராோய

அமுலாக்ைலுக்கு

ஒத்துகழப்பு

வழங்ைி,

அதற்பைற்றவாறு

வளங்ைகள

ஒதுக்குவதற்ைான முைாகமத்துவ ைருவிதயான்றாை நி.அ.கு குறிைாட்டி உருவகரச் சட்டைதமான்றுக்ைான
அவசர

பதகவதயான்று

ைாைப்ேடுைிறது.

நிகலபேறான

அேிவிருத்திகய

பநாக்ைிய

நிைழ்ச்சித்

திட்டங்ைகள அளவடு
ீ தசய்து நி.அ.கு குறிக்பைாள்ைகள எய்துவதற்ைான அகனத்து அக்ைகறதாரர்ைளின்
தோறுப்புக் கூறகல உறுதி தசய்வதற்கு ஒத்துகழக்கும் அறிக்கையிடும் அட்கடதயான்றாைவும் இது
ததாழிற்ேடுைிறது.
244

நி.அ.கு

குறிைாட்டிைள்(குறிைாட்டி

உருவகரச்சட்டம்)

தோருட்டு

ைிகடக்ைப்தேறும்

தரவுைளின்

அடிப்ேகடயில் இந்த தவளியீட்டிகன தயாரித்தலானது, உரிய முைவராண்கமயினால் அடிக்பைாட்டு
தரவுைகள

ததாகுத்தல்,

முன்பனற்றத்கத

ைண்ைாைித்தல்

மற்றும்

நி.அ.கு

இலக்குைள்

அகடயப்தேற்றகம அறிக்கையிடல் என்ேவற்றுக்கு வசதியளிப்ேதற்ைான முக்ைிய முயற்சிதயான்றாகும்
என ததாகைமதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிேரத் திகைக்ைளத்தின் ேைிப்ோளர் நாயைம் ைலாநிதி ஏ.பே.சதரசிங்ை
அவர்ைள் ஆரம்ே கவேவத்தின் போது ததரிவித்தார்.
இந்த தவளியீடானது 17 நி.அ.கு, 160 நி.அ.கு இலக்குைள் மற்றும் 244 குறிைாட்டிைள் ததாடர்ேிலான
ைண்பைாட்டத்கத வழங்குைிறது. இந்த குறிைாட்டிைள் தோருட்டு ததாகைமதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிேரத்
திகைக்ைளத்தினால்

ஏற்ைனபவ

ததாகுக்ைப்ேட்ட

அடிக்பைாட்டு

தரவுைளும்

இவ்

தவளியீட்டில்

தரப்ேட்டுள்ளன. அத்துடன் உலைளாவிய, உள்நாட்டு வகரவிலக்ைைங்ைளும் இந்த குறிைாட்டிைளுக்ைான
தளங்ைளும்

இவ்

தவளியீட்டில்

உள்ளடக்ைப்ேட்டுள்ளன.

ததாகைமதிப்பு

மற்றும்

புள்ளிவிேரத்

திகைக்ைளத்தினாலும் பதசிய புள்ளிவிேர முகறயின் ஏகனய நிறுவனங்ைளினாலும் ததாகுக்ைப்ேடும்
தரவுைகள கூட்டிகைப்ேதன் மூலம் இவ் தவளியீடு ததாடர்ந்து ைாலத்துக்கு ைாலம் வகரப்ேடுத்தப்ேடும்
எனவும் ேைிப்ோளர் நாயைம் பமலும் ததரிவித்தார்.
இலங்கையில்

நி.அ.கு

ததாடர்ேில்

ஆரம்ேிக்ைப்ேட்ட

இகையத்தள

ேக்ைத்கத

http://www.statistics.gov.lk

எனும் இகையத்தளத்தினூடாை அணுைலாம் என ேைிப்ோளர் நாயைம் ததரிவித்தார்.
ேல அகமச்சர்ைள், ேிரதி மற்றும் இராேங்ை அகமச்சர்ைள், ோராளுமன்ற உறுப்ேினர்ைள் மற்றும் பதசிய
தைாள்கைைள் மற்றும் தோருளாதார அலுவல்ைள் அகமச்சின் தசயலாளர் திரு. எம். ஐ.எம்.றேீக் உள்ளிட்ட
அரசாங்ை உத்திபயாைத்தர்ைள் ஆைிபயார் இந்த ஆரம்ே கவேவத்தின் போது சமூைமளித்திருந்தனர்.

ைலாநிதி ஏ.பே.சதரசிங்ை
ேைிப்ோளர் நாயைம்
ததாகைமதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிேரத் திகைக்ைளம்

