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வைர ச ்சட்டகம் 
( Monitoring, Evaluation and Learning (MEL) Framework ) 

 
 
 MEL வைர ச ்சட்டகம் என்றால் என்ன? 
உண ப் பா காப்  மற் ம் வ ைம ஒ ப்  என்ற ன்னணி ல் 
நிைலத்த தன்ைம ள்ள த ன் ைய பா காத் வதற்கான 
தன்னாரவ் வ காட் தல்கைள   Voluntary Guidelines for Securing Sustainable 
Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication (SSF 
Guidelines) உண  மற் ம் வசாயத் ற்கான அைமப் ன் 
ன்வளத் க்கான க ட்  (FAO Committee on Fisheries -COFI)  2014ல் 

அங் காரம் ெசய்த .  இந்த வ காட் தல்கள், ICSF உள்ளிட்ட ச க 
அைமப் களின் பங்ேகற்  நிகழ்  ைற ன் லம், மனித உரிைம 
அ ப்பைட லான அ ைறைய ன்ென ப்பதற்காக 
உ வாக்கப்பட்டன. பங்ேகற்ற ச க அைமப் களில் ஒன்றான ICSF 
இ ல் ெபரிய பாத் ரம் வ த்த .   
SSF வ காட் தல்கைள ன்ேனற் வதற்காக பணி ெசய்பவரக்ள் 
மத் ல், வ காட் தல்கைள அமலாக்கம் ெசய்வதற்காக 
கண்காணிப் , ம ப் , கற் க்ெகாள் த க்கான (MEL) வைர ச ்
சட்டகம் ஒன்ைற வளரத்்ெத க்க ேவண் ம் என்ற ஆரவ்ம் நீண்ட 
காலமாக ம், பரவலாக ம் இ ந்  வ ற . ேநாக்கங்கைள 
எட் வதற்காக ம், பரிந் ைரகைள 
நைட ைறப்ப த் வதற்காக ம் (பத்  13.4),   ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
கண்காணிப் ல்  த ன்  ச கத் ன் ஈ பாட் ல் 
எட்டப்பட் ள்ள ன்ேனற்றத்ைத ( பத்   13.5) ம ப்   ெசய்ய 
ேவண் ம் என்   SSF வ காட் தல்கேள ெசால் ன்றன. 
அமலாக்கத்ைதக் கண்காணிப்பதற் க்  தலாக,  SSF 
வ காட் தல்களின் ேகாட்பா கைள ம் ெசயல்பா கைள ம் 
நிைறேவற் வ ல் உள்ள இைடெவளிகைள ம் சவால்கைள ம் 
இனம் காண்பதற் ம் வ காட் தல்கைள ெவற் கரமாக, பரந் பட்ட 
அள ல் அமலாக்கம் ெசய்வதால் ஏற்ப ம் ைள கைளப் 
ரிந் ெகாள்வதற் ம்  MEL வைர ச ் சட்டகம் பயன்ப த்தப்பட 

ம்.  
 

2020-2021ல் உலக உண  மற் ம் வசாய அைமப் ம்  WorldFish 
அைமப் ம் ேசரந்் , SSF வ காட் தல்கள் மற் ம் ரதான க த்  
ப கைள ம் (அத் யாயம் 5-9) க ஆழமாக ஆய்  ெசய்ததன் 

லம் நகல்  MEL வைர ச ் சட்டகம் உ வாக்கப்பட்ட . நிைலத்த 
வளரச்்  இலக் ள் (Sustainable Development Goals -SDGs)  உள்நாட்  
மக்களின் உரிைமகள் த்த ஐக் ய நா கள் ரகடனம் (UN 
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples -UNDRIP) ேபான்ற ெபா த்தமான 
ற கண்காணிப்  வைர ச ் சட்டகங்களி ந் ம் க த் கைள 

உள்வாங் யதாக இந்த நகல் உள்ள . SSF வ காட் தல்களின் 
க த் க்கள் எந்த வ வைககளில் தாக்கத்ைத ஏற்ப த்  



ன்ேன ம் என்ப  பற் ய ன்ைவப் கைள ம், அந்தத் 
தாக்கங்கைள கண்காணிப்பதற்கான கைள 
உள்ளடக் யதாக ம்  MEL வைர ச ் சட்டகம் உள்ள . இந்த நகைல 
மரச்னம் ெசய்வதற் ம் ேமம்ப த்த ம் பல்ேவ  நி ணரக்ளின் 

கலந்தாேலாசைனகள் பல 2021ல் நைடெபற்றன.  
MEL வைர ச ் சட்டகத்ைத ேம ம் ெசம்ைமப்ப த் வ , இ  
ெசய்வ , வைர ச ் சட்டகத்ைத எவ்வா  பயன்ப த் வ  
என்பதற்கான வ காட் தல்கைள அளிக் ம் ைகேய  ஒன் ன் 
நகைல உ வாக் வதற் ம் மாரச் ்2022 தல் ICSF பணிகைளச ்ெசய்  
வ ற .  SSF வ காட் தல்களின் உணரை்வ உள்வாங் யதான 
இந்த நிகழ் ப் ேபாக் , பங்ேகற்  ைற ம், த ன் ல் 
உள்ளவரக்ள் பங்களிப்  ெசய் ம் வைக ம் நிக ம்.  இ  
ெசய்யப்பட் ட்டெதன்றால், MEL வைர ச ் சட்டகத்ைதப் 
பயன்ப த் , ேத ய அள லான SSF வ காட் தல்களின் 
அமலாக்கத் ன் ன்ேனற்றத்ைத பங்ேகற்  ைற ல் ம ப்  
ெசய்வைத அர ம் அைமப் க ம் ேமற்ெகாள்வாரக்ள். எங்ேக 
ன்ேனற்றம் நிகழ்ந் க் ற , எங்ேக இன்ன ம் பல னங்கள் 

இ க் ன்றன, அவற்ைறத் ரப்்ப  எப்ப  என்பைத பளிசெ்சன்  
ெவளிப்ப த் ம் வைக ல் SSF வ காட் தல்களின் அமலாக்கம் 
ன்ென க்கப்ப வதற்  உத யாக இ ப்ப ம் 

ேமம்ப த் வ ம்தான் MEL வைர ச ் சட்டகத் ன் ரதான 
ேநாக்கமா ம்.  
 
 
வாதத் ற்  வ காட் ம் ேகள் கள் 

1) தங்களின் அர   SSF வ காட் தல்கைள ெசயல் ப் டன் 
அமலாக்கம் ெசய் றதா? தங்கள் அர   MEL வைர  சட்டகத்ைத 
எவ்வா  பயன்ப த்த ேவண் ம் என்  நீங்கள் நிைனக் ரக்ள்?  

2) தங்கள் நாட் ல் SSF வ காட் தல்களின் அமலாக்கம் த்  
தங்களிடம் உள்ள ேகள் கள் என்ன?  

3) MEL வைர ச ் சட்டகத்ைதப் பயன்ப த் வதற்  வ காட் யாக 
உள்ள ைகேயட் ல் என்ெனன்ன ேகள் கள் ேசரத்் க்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ம்?  

4) SSF வ காட் தல்கள் கண்காணிப்  நிகழ்  ைறக்  தைல ழான 
ைற ல் MEL வைர ச ் சட்டகம் ெபா ந் ப் ேபாவைத நீங்கள் 

எவ்வா  மனக்கண்ணில் பாரக்் ரக்ள்? (உதாரணம்: மக்கள் 
ரப்்பாயம் ஒன்ைறச ்ெசால்லலாமா?)  


