
 

  

சுருக்கம் 
சமுதாய ஈடுபாட்டுக் கைாள்கை – வகைவு 

சிறந்த சமுதாய ஈடுபாடானது, சமுதாயத்திற்கும் சகபக்கும் இகடயிலான நீண்டைால உறவிகன 

வளர்ப்பதற்கும் மற்றும் சகபயில் சமுதாய நம்பிக்கையிகனக் ைட்டிகயழுப்புவதற்கும் உதவும் வகையில் 

சிறந்த சமுதாய விகளவுக்கு வழியகமக்குகமன விட்டல்சி நைைம் நம்புகிறது. 

சகப எவ்வாறு சமுதாயத்துடன் ஈடுபடவுள்ளது என்பது பற்றி 2021 இன் சமுதாய ஈடுபாட்டுக் கைாள்கை 

விபரிக்கிறது. இந்த ஆவணமானது இக் கைாள்கையின் பிைதான அம்சங்ைளின் ஒரு சுருக்ைமாகும் 

என்பததாடு, நீங்ைள் இந்த சமுதாய ஈடுபாட்டுக் கைாள்கையின் முழு வகைவினதும் 

கமாழிகபயர்க்ைப்பட்ட பிைதி ஒன்கறக் தைாருவதற்கு விரும்பினால் தயவுகசய்து 9217 2542 எனும் 

இலக்ைத்திற்கு அகைக்ைவும். 

சகபயானது இந்த வகைவுக் கைாள்கை மீதான பின்னூட்டல்ைகள எதிர்பார்க்கிறது – நீங்ைள் குறுகிய ஆய்வு 

ஒன்றிகன பூைணப்படுத்துவதன் மூலம் உங்ைளது ைருத்துக்ைகள வைங்ை முடியும். இந்த ஆய்வானது 2021 

கபப்ைவரி 14 ஆம் திைதி ஞாயிற்றுக்கிைகம பி.ப. 11.00 மணிக்கு முடிவகடகிறது. 

கைொள்கையின் கைொட்பொடுைள் 

விட்டல்சி நைரில், சமுதாய ஈடுபாடானது: 

1. திட்டமிடப்படதவண்டும் அத்துடன், அது ஒரு ஒருங்கிகணக்ைப்பட்ட முகறயில் விநிதயாகிக்ைப்பட 

தவண்டும் அதததவகள, ஒரு கதளிவாை வகையறுக்ைப்பட்ட குறிக்தைாகளயும் 

தநாக்கைல்கலகயயும் அது கைாண்டிருக்கும் 

2. பங்தைற்பாளர்ைள்  தங்ைளுகடய பங்ைளிப்புைகளத் கதரிவிக்ை கமய்கமசார்ந்த, கபாருத்தமான 

மற்றும் சரியான தநைத்தில் தைவல்ைகளப் கபற அணுைகலக் கைாடுப்தபாம், அத்துடன்  சமூைத்திற்கு 

நியாயமான ஆதைகவ வைங்குதவாம், இதனால் அவர்ைள் அர்த்தமுள்ள வகையில் பங்தைற்ை முடியும்  

3. சமுதாயத்துடன் சகப ஈடுபடுகின்ற விடயத்தின் மூலமாை பாதிக்ைப்படுகின்ற நபர்ைளின்/குழுக்ைளின் 

பிைதிநிதிைளாை விளங்குகின்ற நபர்ைளுடன்/குழுக்ைளுடன் முன்கனடுக்ைவுள்ளது 

4. ஈடுபாட்டுடன் சம்பந்தப்பட்ட முதன்கம விடயம் மீது சமுதாய ஈடுபாடானது சகபயின் 

தீர்மானகமடுத்தகல எவ்வாறு பாதிக்கின்றது என்பகத பற்றி பங்தைற்பாளருக்கு 

அறிவிக்ைவுள்ளததாடு, குறித்த விகளகவப் பற்றி சமுதாயத்திற்கு எவ்வாறு அறிவித்தல் மற்றும் 

அவர்ைளது உள்ளீடானது ஒரு தீர்மானத்தில் எவ்வாறு தாக்ைம் கசலுத்தியுள்ளது என்பது பற்றியும் 

கதரிவிக்ைப்படும் 

5. மதிப்பிடப்படவுள்ளததாடு, ைற்றுக் கைாண்ட பாடங்ைள் எதிர்ைால ஈடுபாட்டுத் திட்டமிடல் மற்றும் 

நகடமுகறைளில் பிைதயாகிக்ைப்படவும் உள்ளன 

6. ைட்டகமக்ைப்பட்ட வாய்ப்புைள், நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் மற்றும் கசயன்முகறைள் ஊடைதவா அல்லது 

சகபயுடன் ஒழுங்ைாை ஈடுபடுவதில் சமூை அங்ைத்தவர்ைள் தங்ைள் ைருத்துக்ைகளயும் 

அபிலாகைைகளயும் கவளிப்படுத்துவதற்குத் கதரிவுகசய்ததன் விகளவாைதவா சமுதாய ஈடுபாட்டு 

மற்றும் உள்ளீட்டிகன வைதவற்பதாைவும் மற்றும் எப்தபாதும் பிைதவசிக்ைக் கூடியதாைவும் 

விளங்ைவுள்ளது. 

 

நொங்ைள் ஈடுபடுவது எவ்வொறு மற்றும் எப்கபொழுது? 

நாங்ைள் ஈடுபடும் முகறயானது பங்ைளிப்புச் கசய்யும் நபர்ைளுக்கு ஒரு பாரிய தவறுபாட்டிகன 

வைங்குகிறது. சகபயானது பல்தவறு சூழ்நிகலைளுக்கு ஏற்ப நிைழ்நிகலயிலும் தநைடியாைவும் 

பல்தவறுபட்ட ஈடுபாட்டு முகறைகள உபதயாகிக்ைவுள்ளது. சிலர் சகபயுடன் ஈடுபடுவதற்கு தகடைகள 

எதிர்கைாள்வகதயும் நாங்ைள் அறிவததாடு, சமுதாயத்திலுள்ள அகனவரும் பங்தைற்கும் வகையிலான 

ஆதைவு முகறைகள உபதயாகிப்பதற்ைாை நாங்ைள் அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்றுகிதறாம். 

எமது ஈடுபாட்டுச் கசயன்முகறக் ைாலத்தின் கபாழுது சகபயானது சமுதாயத்துடன் கதாடர்பில் இருக்கும். 

நாங்ைள்: 

 குறித்த கசயன்முகறயூடான முன்தனற்றம் பற்றிய இற்கறப்படுத்தப்பட்ட தைவல்ைகள அவர்ைள் 

எப்கபாழுது மற்றும் எவ்வாறு எதிர்பார்க்ை முடியும் என்பது பற்றி குறித்த கசயன்முகற ஆைம்பிக்கும் 

தவகளயில் சமுதாயத்திற்கு கதளிவாை வைங்குதவாம் 



 

  

சுருக்கம் 
சமுதாய ஈடுபாட்டுக் கைாள்கை – வகைவு 

 அவர்ைளது பங்ைளிப்பானது தீர்மானகமடுத்தல் மீது எவ்வாறு தாக்ைம் கசலுத்தியது என்பது பற்றிய 

விடயம் உள்ளிட்ட விகளவுைள் கதாடர்பில் அவர்ைளுக்கு அறிவுறுத்தும் வகையில் குறித்த 

கசயன்முகறயின் நிகறவில் பங்தைற்பாளர்ைகள அணுகுதவாம். 

 

மதிப்பொய்வும் கபொறுப்புக் கூறலும் 

விட்டில்சி நைைமானது, இந்தக் கைாள்கை தமற் கைாள்ளப்பட்டு 15 மாதங்ைளினுள் சமுதாயத்தின் 

ஒத்துகைப்புடன் குறித்த சமுதாய ஈடுபாட்டுக் கைாள்கை பற்றியகதாரு பூர்வாங்ை மீளாய்விகன 

நிகறவுகசய்வதற்கு உறுதியளிப்பததாடு, நாங்ைள் வருடாந்தம் இந்தக் கைாள்கையின் விகனத்திறன் 

குறித்து கதாடர்ச்சியாை மதிப்பாய்வு மற்றும் மீளாய்வு கசய்து அது பற்றிய அறிக்கையிகன சகபக்குச் 

சமர்ப்பிக்ைவுள்தளாம். 


