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கலைச்  ச ொற்கள் 

வர்த்தக உரிலமயொளர்: கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட பிரயதெத்தினுள்,  
கருத்திட்டத்தின் கட்டுமாைப் பைிகளினால், செேற்பாடுகளுக்கு தகடேிகளேிக்கக்கூடிே,  
தமக்கு உரித்தான ேர்த்தகசமான்றிகன முன்சனடுத்துச் செல்லும் நபர் ேர்த்தக உரிகமோளர் 
என அகழக்கப்படுகின்றார். இந்தநபர் ஒரு ெட்ட உரிகமோளர், உறுதி ஆேை உரித்திகனக் 
சகாண்டிராத கட்டிட உரிகமோளர் அல்லது குத்தகக அடிப்பகடேின் கீழ் ஏயதனும் 
சொத்சதான்றிகனப் பாேிக்கும் ஒருேராக இருக்க முடியும் என்பதுடன், உரித்துசதாடர்பான 
திட்டத்தின் பிரகாரம், உரிே மீள்குடியேற்றம் மற்றும் புனர்ோழ்வுப் சபாதிக்கு உரித்திகனக் 
சகாண்டஒருேர். 
 
இழப்பீடு : ோயதனும் கருத்திட்டசமான்றின் கீழ்  சொத்து, ேளம் அல்லது ேருமான 
மூலாதாரசமான்றிகனச் சுேகீரிக்கும்யபாது அல்லது அதன் தாக்கத்திற்கு உட்பட்டுள்ள  
யேகளேில் அதற்காக இழப்படீுககளப்  சபற்றுக் சகாள்ளுேதற்கு உரித்திகனக்  சகாண்ட 
நபர் ஒருேருக்குப் பைேடிேில் அல்லது சபாருள் ேடிேில் யமற்சகாள்ளப்படும்  
சகாடுப்பனவு, மற்றும் அந்நபரின் சொத்திகனச் சுேகீரிப்பதற்கு முன்னர் இருந்த ெமூகப்  
சபாருளாதார சூழ்நிகலேிகன ேழங்குேதற்குத்  யதகேப்படும் நிதி. 

 
முடிவுறுத்தும் திகதி: 
உரித்துஉரிகமசகாண்டேர்களுக்குநிோரைஉரித்துக்கள்சதாடர்பில்தகககமேிகனப்சபற்றுக்
சகாள்ளுேதற்கானஇறுதித்தினமாேது, 

காைிச்சுேகீரிப்புச்ெட்டத்தின்2ேதுபிரிேின்கீழ்சகாடுக்கப்பட்டஅறிேிப்புத்தினமாேதுடன்,  
உரித்துஆேைங்ககளக்சகாண்டிராதநபருக்குஅத்தகககமேிகனப்சபற்றுக்சகாள்ளுேதற்கானஇ
றுதித்தினமாேது, மீள்குடியேற்றத்தின்தாக்கத்தின்மீதானஆய்வுமுன்சனடுத்துள்ளதினமாகும்.  
அதன்இறுதித்தினத்திற்குப்பின்னர்,அப்பிரயதெத்திற்குேந்துஉரிகமயகாருேதற்யகா, 
இழப்படீ்டிகனப்சபற்றுக்சகாள்ளுேதற்யகாஅல்லதுஎந்தசோருேககேிலும்மீள்குடியேற்றஉதேி
ேிகனப்சபற்றுக்சகாள்ளுேதற்யகாஉரித்தற்றேர்ஆேர்.  அயதயபால, 
உரிேசொத்துப்பட்டிேல்தோரிக்கப்பட்டுஇறுதித்தினத்திற்குஅல்லதுஅதுசதாடர்பில்பரஸ்பரரீதிேி
ல்உடன்பட்டமாற்றுத்தினசமான்றுஅல்லதுஅதன்பின்னர்அகமக்கப்பட்டநிகலோனசொத்துக்கள் 
(கட்டிசேழுப்பப்பட்டகட்டகமப்புக்கள், பேிர்கள், பழமரங்கள்மற்றும்தளபாடமரங்கள்)   
சதாடர்பில்இழப்படீுேழங்கப்படமாட்டாது. 
 
இடம்சபயர்ந்த நபர்கள் : சுே ேிருப்புக்கு ேியராதமான  மீள்குடியேற்ற  செேற்பாட்டினூடாக,  
சுேேிருப்பின்றி காைிேிகனச்  சுேகீரிப்பதன்  காரைமாக அல்லது  ோயதனும் காைிப் 
பேன்பாடு அல்லது அதற்குள் பிரயேெிப்பதற்கு  சுேேிருப்பின்றி ேகரேகற  செய்ேதன்  
காரைத்தினால்,  சபௌதிக ரீதிேில் (மறுெீரகமப்பு, குடிேிருப்பு நிலங்கள் அல்லது ேடீ்கட 
இழந்ததால்) இடம்சபேரும் மற்றும்/அல்லது   சபாருளாதார ரீதிேில் (நிலம்,  சொத்து,  
சொத்துக்கான அணுகல், ேருமான மூலாதாரங்கள் அல்லது  ோழ்ோதார  ேழிகள் இழப்பின் 
காரைமாக)  இடம்சபேரும் நபர்கள்  எனப்  சபாருள்  சகாள்ளப்படும்.  

 
சபொருளொதொர இடம்சபயர்வு : சுேேிருப்புக்கு ேியராதமான காைிச் சுேகீரிப்பின் காரைமாக, 
நிலம்,சொத்துக்கள்,  சொத்துக்கான அணுகல், ேருமான மூலாதாரங்கள் அல்லது  ோழ்ோதார  
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ேழிகள் இழப்பு (ii)நிலப் பாேகனேின் மீது அல்லது ெட்டரீதிேில் ஒதுக்கப்பட்ட  பூங்காக்கள் 
அல்லது பாதுகாப்பான பிரயதெங்களிகன அணுகுதல் மீது சுேேிருப்பின்றி ேகரேகறககள 
ேிதித்தல். 
 
தலகலம : மீள்குடியேற்ற நிகழ்ச்ெித்திட்டசமான்றின் கீழ் பேன்ககளப் சபற்றுக்  
சகாள்ளுேதற்கான  தகககமககள ேழங்கும்  நிபந்தகனத் சதாடர். பாதிப்புக்குள்ளான 
குடிேிருப்பு அல்லது  ேர்த்தக உகடகம உரிகமோளர்கள், ோடகக ேடீ்டில் குடிேிருப்யபார்,  
ேிற்பகனோளர்கள், சொத்துக்ககளப் பலாத்காரமாகச் சுேகீரித்யதார், புறம்யபாக்காளர்கள் 
(ஆக்கிரமிப்பாளர்கள்)   யபான்ற இன்யனாசரன்ன  சேவ்யேறான தகககமககளக்   சகாண்ட 
குழுவுக்கு,  குறிப்பிட்ட உரித்துக்ககளத் தீர்மானிப்பகதக்  சகாண்ட அடிப்பகடயே இந்த 
நிபந்தகனகளாகும். 
 
ச ொத்துக்கலளப் பைொத்கொரமொகச் சுவகீரித்ததொர் : அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்டுமாை 
ேகரேகறகள் அல்லது  ேிேொே நிலம் அல்லது தங்களுக்கு உரித்தான பிரத்தியேகச் 
சூழலுக்கு அப்பால் சேளிப்புற எல்கலககள ெட்டபூர்ேமற்று நீடித்துள்ள அல்லது தங்களின் 
நிலத் துண்டுகள் அல்லது ேிேொே நிலங்களில் தங்களுக்கு  சபாது பிரயேெிப்பிகன  
சுேகீரித்துள்ள நபர்.  

 
உரித்து : ஒவ்சோரு தகககமத்  சதாகுதிக்கு உரித்தான இடம்சபேர்ந்த நபர்களுக்கு, 
அேர்களுக்கு உரித்தான  தகககமத் சதாகுதி சதாடர்பில் மீள்குடியேற்ற உரித்துக்களின் 
பிரகாரம், ேழங்கப்படும்  சமாத்த இழப்படீ்டுப் பைம் மற்றும்  ஏகனே உதேிகள்.  இழப்பின் 
தன்கமேிகன அடிப்பகடோகக்  சகாண்டு,  சபாருளாதாரம் மற்றும் ெமூகத்திகன 
அடிப்பகடோகக்  சகாண்டு மீளகமத்தல்  சதாடர்பில்   பின்பற்றப்படும் இழப்படீு,  ேருமான 
மறுெீரகமப்பு,  யேறு  பிரயதெத்திற்கு ேெிப்பதற்குச்  செல்லுேதற்கான உதேி, பாதிக்கப்பட்ட 
நபர்கள்  சதாடர்பில்  குறிப்பிட் ேருமான மாதிரி மற்றும் மறுெீரகமப்பு  யபான்றேற்றிகனக் 
சகாண்ட அளேடீ்டு ேசீ்சு இதற்குள் உள்ளடக்கப்படும். 

 
ஆதரிக்கும் குடிகள்/ முதொயம் (பழங்குடியினர்): ோயதனும் கருத்திட்டசமான்றின் காரைமாக 
சபௌதிக ரீதிேில்  இடம்சபேரும் மக்கள் மீளக்குடியேறிே  பிரயதெத்தில் அல்லது அதகனச் 
சூழ ேெிக்கும், அதன் மீள்குடியேற்றத்தின் காரைமாக பாதிப்புக்குள்ளான மக்கள்.மீள்குடியேற்ற 
நிகழ்ச்ெித் திட்டங்களின்யபாது,  உருோகக்கூடிே ெமூக ஆபத்துக் காரைிகள் மற்றும் 
யமாதல்ககளக் குகறத்துக் சகாள்ளுேதற்கு ஆதரிக்கும் குடிகள்/ெமுதாேத்தின் (பழங்குடிேினர்)  
யதகே மற்றும் அக்ககற சதாடர்பில் ேியெட கேனஞ்  செலுத்தப்படுதல் யேண்டும். 
 
சுயவிருப்புக்கு விதரொதமொன மீள்குடிதயற்றம்:இடம்சபேர்ந்த மக்களின் சுேேிருப்புக்கு  
ேியராதமாக அல்லது மீள்குடியேற்றத்திகன நிராகரிப்பதற்கு அதிகாரசமான்று இல்லாகமேின் 
காரைமாக தமது ேிருப்பிகன சேளிப்படுத்துேதகத அடிப்பகடோகக் சகாண்ட 
மீள்குடியேற்றம், சுேேிருப்பின்றி முன்சனடுக்கப்படும் மீள்குடியேற்றமாகும். 
 
அமுைொக்கல் அட்டவலை– கருத்திட்டச்   செேற்பாடுகளுக்கான காலேகரேகற. 
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வருமொன மறு ரீலமப்பு– மீள்குடியேற்றத்திற்கு முன்னரான ேருோய் ஈட்டும் மட்டத்திற்கு 
அல்லது முடியுமாேின்,  அதற்கும் யமலான ெிறந்த மட்டத்திற்கு தமது ேருோய் 
மட்டத்திகனச் ொத்திேமாக்குேதற்கு இடம்சபேர்ந்த நபர்களின் ோழ்ோதாரத்திகன  
மறுெீரகமத்தல்.  

 
கொைி உரிலமயொளர்கள் : மரங்கள், பேிர் ேளர்ப்புக்கள் அல்லது கட்டகமப்புக்ககளக்  
சகாண்ட அல்லது கட்டகமப்புக்ககளக்  சகாண்டிராத,  அரெின் பதிவுகளின் பிரகாரம்,   
சதளிோன உரித்திகனக் சகாண்ட நிலங்களின் உரிகமோளர்கள் இதில்   
சபாருள்யகாடப்பட்டுள்ளது. தற்யபாதுள்ள  ெட்டத்தினூடாக,  ஏயதனும் ேியெட யேகளகளில்,  
இதன் உரிகமேிகன உறுதிப்படுத்திக்  சகாள்ளுேதற்குத் யதேகோன ொன்றுககளக் 
கேனத்திற் சகாள்ளாது, கருத்திட்டப் பிரயதெத்தினுள் காைப்படும் நிலம்/நிலங்கள்  சதாடர்பில் 
உரிகமோளர் ஒருேர் இழப்படீ்டிகனப் சபற்றுக் சகாள்ளுேதற்கு உரித்திகனப் சபறுேர்.  
இவ்ோறான   யேகளகளில், காைிச் சுேகீரிப்பு மற்றும்  மீள்குடியேற்றக் குழு, பிரயதெ 
அதிகார ெகப மற்றும்  ெமுதாேத்திகன  ேினாேிேதன் பிற்பாடு ேியெட தீர்மானங்களிகன 
எடுக்கும். 
 

நிைம் மற்றும் கட்டலமப்புக்களில் வதிவிடத்திலனக் சகொண்டிரொத உரிலமயொளர்கள் :  

ோடகக அல்லது குத்தகக அடிப்பகடேில்  யேறு பகுதிேினருக்கு  ேழங்குேதன் காரைமாக 
நிலம் மற்றும் அதனுடன் சதாடர்பான சொத்து தமக்கு இல்லாகம அல்லது  இவ்ோறான 
நிலம்  யேறு நபர்களினால் சுேகீரித்துக்  சகாள்ளப்பட்ட ெட்டரீதிோன நில உரிகமோளர்கள். 
 
சபௌதிக இடம்சபயர்வு: சுேேிருப்புக்குேியராதமானகாைிச்சுேகீரிப்பு, 
நிலப்பாேகனஅல்லதுஅதற்குள்பிரயேெிப்பகதசுேேிருப்பின்றிேகரேகறசெய்தேன் காரைமாக 
மறுெீரகமத்தல், குடிேிருப்பு நிலம் இழப்பு, அல்லது ேடீு இழப்பு. 

 

கருத்திட்டத்தின் மூைம் பொதிக்கப்பட்ட நபர்கள் (PAP): கட்டிசேழுப்பப்பட்ட கட்டகமப்பு 
அல்லது நிலம் (குடிேிருப்பு, ேிேொேம், ேர்த்தகம்)  ேருடாந்தம் அல்லது நீண்டகாலப் 
ேற்றாத பேிர்கள் மற்றும் மரங்கள் அல்லது தற்காலிக உரித்து, பேன்கள் அல்லது பிற 
நன்கமககள, மத்திே அதியேக ேதீிக் கருத்திட்டத்துடன் சதாடர்பான  செேற்பாடுகள் யபான்ற 
அமுலாக்கம்  காரைமாக, இழப்பின் பாதிப்புக்கு முகங்சகாடுக்கும் ோயரனும் நபர் ஒருேர். 
 
பொதுகொக்கப்பட்ட குடியிருப்பொளர்கள் : ெட்டரீதிேிலான ேர்த்தகம் அல்லது  ேதிேிடக் 
குடிேிருப்புக்களில் ேெித்துள்ள,  அந்நிலத்திகன  உரிகமோளர் ேிருப்பின் யபரில் 
அகற்றுேதற்கு அல்லது உரிே  ேடீ்டு ோடககேிகன அதிகரிக்க முடிோது என 1972ஆம் 
ஆண்டின்  ேடீ்டு ோடககச்  ெட்டத்தில் அல்லது  அதற்கடுத்த திருத்தங்களினூடாக 
பாதுகாக்கப்பட்ட குடிேிருப்பாளர்கள். 
 
மறு ரீலமத்தல் : ேடீு,  சொத்துக்கள், ேிகளத்திறான நிலம் மற்றும்  சபாது உட்கட்டகமப்பு 
ேெதிகள்  யபான்றனேற்றிகன யேறு தளத்தில் கட்டிசேழுப்புதல். 
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புனர்வொழ்வு : ேருமானங்கள், ோழ்ோதார ேழிேகககள், ோழ்க்கக முகறகம மற்றும் 
ெமூகத் திட்டத்திகன மீளகமத்தல். 
 

மீளப்சபற்றுக் சகொள்ளும்  ச ைவு :ஏயதனும் சொத்சதான்றிகன  சுேகீரித்துக் சகாள்ளும் 
யேகளேில் அச்சொத்திகன மீள ேழங்குேதற்கு ஈடு செய்ேப்பட யேண்டிே   செலவு  மீளப்  
சபற்றுக் சகாள்ளும்  செலோகும்.  நிோேமான ெந்கதேிகலப்  சபறுமதி,  சகாடுக்கல் 
ோங்கல் செலவு,  யெர்க்கப்பட்ட ேட்டி, புதிே இடத்திற்குச் செல்லுேதற்கு மற்றும்  
மீளகமப்பதற்குமான   செலவுகள், உரித்தாகக்கூடிே  ஏகனே  யேண்டிே  சகாடுப்பனவு 
அகனத்தும் இதற்குள் அடங்கும்.  மீளப்  சபற்றுக்  சகாள்ளும்   செலவுக்கு  சொத்துக்கள் 
மற்றும் கட்டகமப்புக்களின் மீது ஏற்படும்  யதய்மானம்  கேனத்திற்  சகாள்ளப்பட மாட்டாது.  
செேலூக்கமான ெந்கதச் சூழ்நிகல இல்லாதயேகளேில்,  ெகல கட்டிடப்  சபாருட்ககள  
ேழங்கும் செலவு, நிர்மாைப் பைிச்  செலவு மற்றும் சகாடுக்கல் ோங்கல்களுக்கும் மற்றும்  
மீளகமப்பதற்குமான ஏகனே  யேண்டிே  செலவு,மீளப் சபற்றுக் சகாள்ளும்  செலவுக்குச் 
ெமமானதாக இருக்கும்.  

மீள்குடிதயற்ற ச யற்பொட்டுத் திட்டம்(RAP):முதலீட்டுக் கருத்திட்டசமான்றினூடாக 
பாதிப்புக்குள்ளான  நபர்கள் மற்றும்  ெமுதாேம் முகங்சகாடுக்கும் யமாெமான ேிகளவுககளக் 
குகறத்தல், இழப்படீ்டுக் சகாடுப்பனவுககள முன்சனடுத்தல் மற்றும் அபிேிருத்திப் 
பேன்ககள ேழங்குேதற்கு  துகைக் கருத்திட்ட அனுெரகைோளர் அல்லது  ஏகனே  
சபாறுப்பான மக்களினால் பின்பற்றப்படும் நகடமுகறகள் மற்றும்  இடம்சபறும் 
செேற்பாடுகளிகன ேியெடமாக சகாண்ட ஆேைமாகும்.  
 

மீள்குடிதயற்ற உதவி : கருத்திட்டத்தினூடாக  சபௌதிக ரீதிேில்  இடம்சபேர்ந்த நபர்களுக்கு   
உதேி ேழங்குதல் எனக் கருத்துக் சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. யபாக்குேரத்து, உைவு, 
தங்குமிடங்கள் மற்றும் பாதிப்புக்குள்ளான  நபர்ககள மீளக்குடியேற்றுேதற்கிகடயேோன 
காலப்பகுதிேில்   ேழங்கப்படும் ெமூக யெகேககள இதற்குள் உள்ளடக்க முடியும்.  அயத 
யபால பாதிப்புக்குள்ளான நபர்களிகன மறுெீரகமக்கும் நகடமுகற சதாடர்பில் 
பாதிக்கப்பட்டேர்ளுக்சகன, நிதிொர் சகாடுப்பனவு, ேெிப்பிடத்திகன  மாறிச்  செல்லுேதற்கான  
செலவு மற்றும் தேறிே  யேகல நாட்களுக்கான  செலவு  யபான்றன  புதிே ேதிேிடத்திற்கு 
மாறிச்  செல்லுேதற்கு ஈடுசெய்யும்  செலேிகன  பிரதிேிடுேகத இதில் உதவுேதனூடாக  
உள்ளடக்க முடியும். 

 
நிைம் மற்றும் கட்டலமப்புக்களின் வதிவிட உரிலமயொளர்கள் : தமது நிலம் மற்றும் 
கட்டகமப்புக்கள்  சதாடர்பில்  சதளிோன உரித்து உறுதி ஆேைத்திகனக்  சகாண்டு, 
ேதிேிட மற்றும்  ேர்த்தக  யநாக்கிற்சகன அதில் ேெிக்கும் உரிகமோளர்கள். 
 

 

 மூகப்  சபொருளொதொர ஆய்வு:  கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளான நபர்கள் அல்லது  
குடிென மதிப்படீு சதாடர்பிலான முழுகமோன ெரிோன ஆய்சோன்றாகும்.  ேருமானத்திகன 
உகழக்கும்  செேற்பாடுகள் மற்றும் ஏகனே ெமூகப்  சபாருளாதாரச்  சுட்டி  சதாடர்பில்  
இவ் ஆய்ேின்யபாது  கேனஞ்  செலுத்தப்படும்.  சபாதுோக, மீள்குடியேற்றத் திட்டம்  ஆரம்ப 
யேகளேில்  இவ் ஆய்வு  இடம்சபறும். 
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பங்குதொரர்கள் : ோயதனும் உப கருத்திட்டத்தின் மீது தாக்கசமான்று ஏற்படும் 
இேலுகமேிகனக் சகாண்ட, அவ்ோறான கருத்திட்டசமான்றின் மீது அக்ககறேிகனக் 
காட்டும் மற்றும் அவ்ோறான கருத்திட்டசமான்றினூடாக பாதிப்புக்குள்ளாகும் அல்லது 
பேன்ககளப் சபறும் ொத்திேத்திகனக்  சகாண்ட யேண்டிே நபர்கள், குழுக்கள், அகமப்புக்கள் 
மற்றும் நிறுேனங்கள். 
 
அத்துமீறிக் குடியிருப்தபொர் : ெட்டரீதிேில் முகறொர் உரித்திகனக்  சகாண்டிராத மற்றும் 
அபிேிருத்திச்  செேற்பாடுகள்  சதாடர்பில் அனுமதிப் பத்திரத்திகனக் சகாண்டிராத, அரெ 
மற்றும் பிரத்தியேக நிலத்தில் ேெிக்கும், அதில் நிர்மாைிப்புக் கட்டகமப்புக்ககள 
கட்டிசேழுப்பி, அவ்ோறான கட்டகமப்புக்ககள  குடிேிருப்பு, ேிேொேம் மற்றும் ேர்த்தகப்  
பேன்பாட்டிற்சகன பேன்படுத்தியுள்ள  நபர் ஒருேரிகனயே இங்கு சபாருள் யகாடப்பட்டுள்ளது. 

 

வொடலகக் குடியிருப்பொளர்கள் மற்றும் குத்தலகக்கொரர்கள் : ெட்டரீதிேில் நிலம் 
ேழங்கப்பட்டுள்ளோறு,  நிபந்தகனககளக் சகாண்ட பதிவு செய்ேப்பட்ட ஆேைங்களினூடாக  
ஏயதனும் நிலம் அல்லது  சொத்து அல்லது இவ்ேிரண்டிகனயும்  ஒரு குறிப்பிட்ட 
காலப்பகுதிக்கு ோடகக அல்லது குத்தகக அடிப்பகடேின் கீழ்  சபற்றுக் சகாண்ட 
குடிேிருப்பாளர்கள்.  

கவனத்திற்குக் சகொண்டுவரப்பட தவண்டிய நிலையிலுள்ள குழுக்கள் : 
மீள்குடியேற்றத்திகனக் காரைமாகக்  சகாண்டு, ஆண் சபண்  பாகுபாடு, இனம், ேேது,  
உடல் உள பலேனீம், சபாருளாதாரப் பிரதிகூலம் அல்லது ெமூக நிகல  யபான்ற 
ேிடேங்களின் கீழ் மற்றேர்ககள ேிட யமாெமாக பாதிப்புக்கு உள்ளாகக்கூடிே நபர்கள், 
மீள்குடியேற்ற உதேியுடன் அபிேிருத்திப் பேன்ககளக்  யகாருதல் அல்லது  சபற்றுக்  
சகாள்ளுேதற்கு குகறந்த  இேலுகமேிகனக் சகாண்டேகரயே இங்கு சபாருள் 
யகாடப்பட்டுள்ளது. ேருமானத்திகனப்  சபருக்கும் இேலுகமயுடன்  ெிறந்த உடல்  
ஆயராக்கிேத்திகனக்  சகாண்ட ஆண் அங்கத்தேர்களிகனக்  சகாண்டிராத சபண்களின் மூலம் 
முன்சனடுக்கப்பட்டு ேரும்  குடும்பங்கள், குடும்பசமான்றிகன முன்சனடுத்துச் 
செல்லுேதற்குப் யபாதிேளவு உகழப்பிகனக்  சகாண்டிராத, மிகவும் முதுகமேகடந்த, 
பலேனீமான நபர்கள் மற்றும் உடல், உளச் ெோல்களுக்கு உட்பட்ட நபர்களிகனக்  சகாண்ட 
குடும்பங்கள்  மற்றும் மிகவும் ேறுகம மற்றும் ேறுகமக் யகாட்டிற்குக் கீழ் ோழும் 
மட்டத்துடன் அரெினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள குடும்பங்ககன இந்த ேககேின் கீழ் 
ேியெடமாகக் கேனஞ்  செலுத்தப்பட்டுள்ளது. 
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ேினாக்சகாத்து 

B:எண் குறிேடீுகளின் பட்டிேல் 

பின்னிகைப்பு IV: RDA தகேல் ெிற்யறடு 

பின்னிகைப்பு V: யகாரிக்ககக் கடிதம் 

பின்னிகைப்பு VI: A: அரெ மற்றும்  சபாதுச்  சொத்திகன அகடோளங் காணும் ேினாக் 
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நிலறதவற்றுப்  சபொழிப்பு 
 

மீள்குடியேற்ற  செேற்பாட்டுத் திட்டம் (RAP)ெகல அபிேிருத்திக் கருத்திட்டங்கள்  
சதாடர்பிலும் பாரிே பங்காற்றுகின்றது.  அது, கருத்திட்டச் செேற்பாடுககள 
அமுற்படுத்துேதன் காரைமாக மக்ககள இடம்சபேருமாறு  யேண்டுகின்றது.  நிர்மாைச்  
செேற்பாட்டிகன  ஆரம்பிக்கும் முன்னர் கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்டட  மக்ககள 
மீள்குடியேற்றுேது முக்கிேமாகவுள்ளது.  மீள்குடியேற்ற  செேற்பாட்டுத் திட்டமானது, 
கருத்திட்டத்திகன  சேற்றிகரமாக அமுற்படுத்துதல் சதாடர்பில் எதிர்க்கைிேத் 
தாக்கத்திகனக்  சகாண்டுள்ள மீள்குடியேற்ற முன்சனடுப்பு, முரண்பாடு மற்றும் 
ேிதண்டாோதத்திகனமுகாகம  செய்ேதில்  முக்கிேமானசதாரு  ொதனமாக 
ேிளங்குகின்றுது. இது, கருத்திட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மற்றும் ெமுதாேங்ககள 
ஈடுபடுத்துேதிலும்  ஒரு முக்கிே ொதனமாக உள்ளது.  
 
மத்திே அதியேக ேதீிக் கருத்திட்டம் (CEP)இலங்ககேின் யபாக்குேரத்து ேகலேகமப்பு 
யமம்பாட்டுத் தரப்படுத்தல் மூயலாபாேங்களின் அரெின் ஒரு பகுதிோக பியரரிக்கப்பட்டுள்ளது.  
நீண்டகாலக் கட்டம் இரண்டிகனக்  சகாண்ட மத்திே அதியேக ேதீிக் கருத்திட்டம் இறுதிேில் 
அதனூடாக  சகாழும்பு மற்றும் ோழ்ப்பாைத்திகனத்   சதாடர்புபடுத்தும் என்பதுடன், 
தற்யபாதுள்ள அதியேக ேதீி ேகலேகமப்பு கடேத்கதேிகனத்  சதாடர்புபடுத்துேதனூடாக 

இதன் பைி ஆரம்பமாகும். அதன் பின்னர் 1 ேது கட்டத்திற்கான 4 படிநிகலகளினுள்,  

தம்புள்ள மற்றும் கண்டி ேகரோன ேதீி நிர்மாைிக்கப்படுேதுடன் பின்னர்  2 ேது 
கட்டத்தினுள்  ோழ்ப்பாைம் மற்றும் திருயகாைமகல ேகரோன ேதீிேின் நிர்மாைப் பைி 

இடம்சபறும். 1 ேது கட்டத்திற்கான  1ேது படிநிகல கடேத்கதேிலிருந்து மீரிகம ேகரயும், 

2ேது படிநிகல  மீரிகமேிலிருந்து குருனாகல் ேகரயும், 3 ேது படிநிகல 

சபாத்துசகரேிலிருந்து கலசகதர -கண்டி ேகரயும், 4 ேது படிநிகல குருனாகலிலிருந்து 

தம்புள்ள ேகரயும் என்றோறு நிர்மாைிக்கப்படும். அதற்கு யமலாக 2 ேது கட்டத்தின் கீழ் 

அம்யபபுஸ்ஸேிலிருந்து மீரிகம ேகரோன ேதீி நிர்மாைிக்கப்படும். 
 

மத்திே அதியேக ேதீிக் கருத்திட்டத்தின்(CEP),1ேது கட்டத்தின்3ேது படிநிகலக்காகயே, இந்த 
மீள்குடியேற்ற செேற்பாட்டுத் திட்டம் (RAP)காைப்படுகின்றது.    இலங்கக 
அரெினால்(GOSL)அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுேேிருப்புக்கு ேியராதமான மீள்குடியேற்றம்  
சதாடர்பிலான யதெிேக் சகாள்கக,  ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகப  மற்றும் ெமூகப் 
பாதுகாப்பு ேழிகாட்டிக் யகாகேக்கிைங்கவும் அயத யபால இந்நாட்டின் யேறு நிேதிெட்ட 
ேிதிகளுக்ககமோகவும் இது தோரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

மீள்குடியேற்ற  செேற்பாட்டுத் திட்டம்  (RAP),மத்திே அதியேக ேதீிக் 

கருத்திட்டத்தின்(CEP)1 ேது கட்டத்தின்  3 ேது  படிநிகலயுடன்  சதாடர்பானதாகும். 
இலங்கக அரெினால் (GOSL)அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள  சுேேிருப்பற்ற மீள்குடியேற்றத்  யதெிேக்  
சகாள்கக, ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகபேின் சூழல் மற்றும் ெமூகப் பாதுகாப்பு ேழிகாட்டி 
ேிதிக் யகாகேக்கிைங்கவும் மற்றும் இந்நாட்டின் ஏகனே நிேதிச்ெட்ட 
ேிதிமுகறகளுக்ககமோகவும் தோரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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மீள்குடியேற்ற  செேற்பாட்டுத் திட்டம் (RAP) 13 முக்கிேசதானிப்சபாருள்களின் கீழ், மத்திே 

அதியேக ேதீிக் கருத்திட்டத்தின்(CEP) 3ேது படிநிகல சதாடர்பான மீள்குடியேற்ற 
முன்சனடுப்பின் ெகல ொத்திேமான அம்ெங்ககளயும் இனங்காண்கின்றது.  கருத்திட்டத்தின் 
மூலம் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களிகன (PAPs)முன்னைிோகக்  சகாண்டு  பாரதூரமான 
ேிகளவுககள சேன்சறடுப்பதற்கான நடேடிக்ககககளச் சுட்டிக் காட்டுேதுடன், ேியெடமாக 
தற்யபாதுள்ள ெமூக – சபாருளாதார நிலபரம் மற்றும் ொத்திேமான கருத்திட்ட ேிகளேிகன 
உள்ளடக்கியுள்ளது.  கருத்திட்டத்துடன்  இகைந்த காைிச் சுேகீரிப்பு முன்சனடுப்பின் 
காரைமாகக் சகாண்யட பிரதானமாக இந்த இனங்காைப்பட்ட ேிகளவு  காைப்படுகின்றது.  

 
இக்கற்கக முன்சனடுப்பானது, பண்புொர் தரேிகனச் யெகரிப்பதற்கான ஒரு ேினாக்சகாத்து 

ஆய்வு, உலகளாேிே நிகலப்படுத்தல் திட்டம் (GPS),புள்ளிேிடுதல் மற்றும் கமேக்குழு 

கலந்துகரோடல்கள் (FGDs)மற்றும் தரமான தரவு  யெகரிப்புக்கான முக்கிே தகேலிகன  
யநர்காைல்ககள (KIIs)உள்ளடக்கியுள்ளது. 
 

நிலறதவற்றுப்  சபொழிப்பின் அட்டவலை இைக்கம்01–உரிய மொவட்டங்கள், 
உரிலமயொளர்களின்  சதொலக மற்றும் கொைி விஸ்தரீைத்தின் பிரகொரம் பொதிக்கப்பட்ட 

கொைிகளின் வலக 

மொவட்ட
ம் 

 

கொைியின் வலக சமொத்தம் 
வதிவிடம் வர்த்தகம்/வைிகம் தரிசு நிைம் விவ ொயம் 

 PAPs 
எண்ைி
க்லக   

தபர்ச் % 
PAPs 

எண்ைிக்லக 
தபர்ச் % 

PAPs 
எண்ைிக்லக 

தபர்ச் % 

PAPs 
எண்ைிக்

லக 

தபர்ச் % 
PAPs 

எண்ைிக்லக 
தபர்ச் % 

குருனாகல் 220 6,812.4 31.9 10 348.5 42.2 112 3,378.9 48 914 32,454.1 43 1,256 42,993.97 40.8 

யககாகல 274 9,272.2 43.4 8 145.9 17.7 118 2,481.6 35 787 25,108.1 33 1,187 37,007.7 35.1 

கண்டி 130 5,271.9 24.7 7 330.9 40.1 38 1,186.9 17 397 18,606.5 24 572 25,396.21 24.1 

சமாத்தம் 624 21,356.5 100.0 25 825.3 100.0 268 7,047.4 100 2098 76,168.7 100 3,015 105,397.9 100.0 

மூலாதாரம் : CEP/3 ேது படிநிகல/ புள்ளிேிபரத் தரவு 

 

கற்கக ஆய்ேினூடாக சேளிக்சகாைரப்பட்டோறு, பியரரிக்கப்பட்ட அதியேக ேதீி  சதாடர்பில் 
யநர்க்கைிே ேிகளவுககளக் சகாண்டு சபாதுமக்கள்  சபாதுோக  யநர்காைலுக்கு 
உட்படுத்தப்பட்டனர். ககரயோரப் பிரயதெங்களில் ேர்த்தக நிகலேங்ககளக் சகாண்ட நாட்டின் 
மத்திேில் செேலூக்கமான  சபாருளாதார கமேங்ககளத் சதாடர்புபடுத்தி  நுண்ைிே 
மட்டத்தில்  நாட்டின்  சபாருளாதார  ேளர்ச்ெிக்கு  பாரிேளேில்  இந்த அதியேக ேதீி 
அதிகளேில் பங்களிப்பு நல்கும் என அேர்கள் அழுத்திக் கூறினர். யமலும், பேைிகள், 
பிரத்தியேக மற்றும்  ேர்த்தகம்ொர்  ோகன உரிகமோளர்கள், துரித  சபாருளாதார ேளர்ச்ெி, 
சுற்றுலா மற்றும்  ககத்சதாழில்  யமம்பாடு  மற்றும் உள்ளூர் ஆரம்ப உற்பத்திகளுக்கு  
சபறுமதி யெர்த்தல் யபான்றோறு பிரோைத்தின் ேிகனத்திறன் நிச்ெேமாக  
யமம்படுத்தப்படும் என்றும்  யமலும்  அேர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர். 
 

அட்டேகை 01 இல் சுட்டிக்காட்டப்பட்டோறு,  கற்கக ஆய்ேில் இனங்காைப்பட்டோறு 
மக்களின் பாதிக்கப்பட்ட  பிரதான ேகககளாக, ேதீியோரங்களில் ேெிக்கும் ேதிேிடங்கள் 
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(624), ேிேொேக் காைி உரிகமோளர்கள் (2,098) மற்றும் ேர்த்தக முேற்ெிகள் (25) உள்ளன. 
இத்சதாகுதிகளில் சபரும்பான்கமேினர்  நிரந்தரமாக பாதிக்கப்படுேர் என்பதுடன் அேர்ககள 
புதிே அகமேிடங்களில்  மீளமர்த்தும் யதகேப்பாடும் காைப்படும்.  அதன் ேிகளோக அங்கு 
அேர்களின்  தற்யபாகதே ெமூகப்  சபாருளாதார மற்றும்  கலாொரத்  யதகேகள் 
அகனத்கதயும் பூர்த்தி  செய்து  சகாள்ள முடியும்.   யமலும் அங்குள்ள கருத்திட்டத்தின் 
மூலம் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் (PAPs)யமாெமான ேககேில்  பாதிகப்பட்ட மாட்டார்கள்.  
ஆனால் நிர்மாைச்  செேற்பாட்டின்யபாது, தற்காலிக இடம்சபேர்ேின்  காரைமாக ஒரு 
குறிப்பிட்ட காலப்பகுதிக்கு  மீளமர்த்தும்  யதகேயுள்ளது.  இேர்கள் குறுகிே கால 
ோழ்ோதாரங்ககள இழக்க யநரிடும்.  ஆதலால்,  இக்கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட  
நபர்கள் அகனேரும், ஒரு புதிே ோழ்க்ககேிகன ஆரம்பிக்கும்  சபாருட்டு,  அேர்களின்  
சொத்துக்களுக்கு  ஏற்பட்ட நிோேபூர்ேமான இழப்படீ்டிகன எதிர்பார்ப்பர். எனினும் 
கருத்திட்டத்தின மூலம் பாதிக்கப்பட்ட பலர்  தங்களின் அேலேர்களுடன் அேர்களின் 
இருப்பிடங்களியலயே  ேெிப்பதற்கு ேிரும்புகின்றனர். தரவுச்யெகரிப்பு முன்சனடுப்பின்யபாது, 
மீளக்குடிேமர்த்துேதற்கான அவ்ோறான காைிகளின் ேிபரங்ககள அேர்கள்  
சகாடுத்துள்ளனர். 
 

மத்திே அதியேக ேதீிக் கருத்திட்டம்  சதாடர்பில் ேதீியோரத்திலுள்ள  சபரும்பான்கமோன 
மக்கள் ெரிோனோறு இன்னமும் ேிழிப்புைர்வூட்டப்படேில்கல எனவும் இதன் ேிகளோக 
மக்களுக்கிகடயே நம்பிக்ககேின்கமேிகனத்  யதாற்றுேித்துள்ளது எனவும் மீள்குடியேற்ற 
செேற்பாட்டுத் திட்டத் தோரிப்பின்யபாது உட்படுத்தப்பட்ட ஆய்வுகளின் மூலம் 
இனங்காைப்பட்டுள்ளன.  குறிப்பாக காைிச் சுேகீரிப்பு மற்றும் இழப்படீ்டு முன்சனடுப்புத்  
சதாடர்பில் பல ேிழிப்புைர்வு நிகழ்ச்ெித் திட்டங்கள்  அங்யக  யதகேோகவுள்ளன.  
 

ேர்த்தக முேற்ெிோண்கமகள் (27) மற்றும் அேற்றின் உத்தியோகத்தர்கள் (84) மீள்குடியேற்ற 
காலப்பகுதிேின்யபாது அேர்களின் சதாழிற் பாதுகாப்பு மற்றும் ேருமானத்தின் மீது அக்ககற 
காட்டுகின்றனர்.  அேர்கள்  யமலும், ோடிக்ககோளர்கள் மற்றும்  சதாழில் சூழலிகன  
இழப்பதன்  காரைமாக ேியெடமாக இழப்பிலிருந்து அேர்கள் மீளும் ேகரக்கும் ோழ்ேதற்கு 
நிோேபூர்ேமான இழப்பசீடான்றிகன எதிர்பார்க்கிறார்கள்.  நிகறயேற்றுப்  சபாழிப்பின்  

அட்டேகை இலக்கம் 02 இன் ஊடாக  03 ேது படிநிகலயுடன்  சதாடர்பான மீள்குடியேற்றத் 
யதகேப்பாடுகள்  சதாடர்பிலான  முழுகமோன படத்திகனக் காட்டி நிற்கின்றது. 
 

நிலறதவற்றுப்  சபொழிப்பின் அட்டவலை  இைக்கம் 02 : மீள்குடிதயற்றம் மற்றும் 
வொழ்வொதொரங்கள்  சதொடர்பிைொன பொதிப்பு 

கட்டலமப்பின் வலக 

பகுதியள
வில் 

பொதிக்கப்ப
டுதல் 

முழுலமயொக 
பொதிக்கப்படுதல் ஆனொல் 

மீதமொன  கொைியில் 
மீளக் குடிதயற்ற முடியும். 

முழுலமயொகப் 
பொதிகப்படுதல் மற்றும்  

தவறு இடத்தில் 
அமர்த்தப்படுவதற்குத் 

ததலவயொதல் 
 

குடிேிருப்பு ேடீுகள் 42 384 181 

ோடகக ேடீுகள் 02 07 05 

ேர்த்தகம்/ேைிகம் 03 35 03 
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கட்டலமப்பின் வலக 

பகுதியள
வில் 

பொதிக்கப்ப
டுதல் 

முழுலமயொக 
பொதிக்கப்படுதல் ஆனொல் 

மீதமொன  கொைியில் 
மீளக் குடிதயற்ற முடியும். 

முழுலமயொகப் 
பொதிகப்படுதல் மற்றும்  

தவறு இடத்தில் 
அமர்த்தப்படுவதற்குத் 

ததலவயொதல் 
 

இகைக்கப்பட்ட 
ேடீ்டுக்ககட 1 03 04 

கழஞ்ெிேங்கள் 4 06 03 

குடிகெ 29 05 149 

ககேிடப்பட்ட/உபயோகமற்
ற - - 16 

பிற 32 53 63 

சமாத்தம் 113 493 424 

மூலாதாரம் :CEP/3 ேது படிநிகல/RAP/புள்ளிேிபரத் தரவு 
 

மீள்குடியேற்ற செேற்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், கேனத்திற்குக் சகாண்டுேரப்பட்டுள்ள 
கருத்திட்டத்தில்  இந்த 3 ேது படிநிகலேின் கீழ் பாதிக்கப்படும்  சமாத்தக்  காைிப் பிரயதெம் 

107,975  யபர்ச்ொகும் (ஏக்கர் 674.8). சதங்குப் பேிரிகன  யநாக்கி பாரிே பாதிப்பு ஏற்படும். 

இதன் மூலம் 25,351 மரங்கள் பாதிக்கப்படும். இரண்டாேதாக அதிகளேில் பாதிக்கப்படும் 

பேிராக ேேல் நிலங்கள் 28,962 யபர்ச் (ஏக்கர் 162) காைப்படுகின்றன. முழு யநர மற்றும் 
பகுதி யநர ேிேொேிகள், தங்களின் இேல்பு ோழ்க்கக மீளத் திரும்பும் ேகரக்கும்  குறிப்பிட்ட  
காலப்பகுதிக்கு மாற்றுக்  காைிகள் மற்றும் ோழ்ோதார மீளகமப்பு உதேி தங்களுக்கு 
ேழங்குதல் யேண்டும் என அேர்கள் அழுத்தமாகக் கூறியுள்ளனர். எவ்ோறாேினும், அேர்கள் 
இழக்கும்  ேேல் நிலங்களுக்கு எந்தேித மாற்றுநிலங்களும் ஈடாக மாட்டாது என அேர்கள் 
திடமாக நம்புகின்றனர்.   
 

இக்கருத்திட்டத்தினால் 463 அரெ  சொத்துக்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன.   யமலும், 35  சபாது 
ெமூக ேெதிகள் மற்றும் உட்கட்டகமப்பு ேெதிகள் (அகேோேன, ெனெமூக நிகலேங்கள்,   
சபாதுக் கிைறுகள், இடுகாடுகள், ேதீிகள் மற்றும் நீர் ேெதிகள்)  யபான்றன 
கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்படும்  ஏகனே கருத்திட்டமாகும். இகே மக்களிகன 
அதிகளேில் பாதிக்கும்.  அரசு மற்றும் ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகபோனது இவ்ேெதிககள 
மீளகமத்துக்  சகாடுப்பதில் அதிக கேனஞ்  செலுத்த யேண்டியுள்ளது. மீளகமப்பதன் 
ேிகளோக தங்களின் ெமூக, ெமே, கலாொர  சதாடர்புககளத்  சதாடர்ச்ெிோக 
முன்சனடுத்துச்  செல்லுதலில் ஏற்படும்  பாதிப்புத்  சதாடர்பில் குடிேிருப்பாளர்கள் 
கேகலசகாள்கின்றனர். உரிே ேிடேங்ககளக் கேனத்திற்  சகாண்டு  இழப்படீு ேழங்கும்  
செேற்பாடு  சதாடர்பில் தோரிக்கப்பட்ட  ேழிகாட்டி சநறிேில் உரித்து சதாடர்பான 
கட்டகமப்பு உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட  சொத்துக்களுக்கான ஒரு முக்கிே தீர்ோக இழப்படீ்டு 
முன்சனடுப்பு  சதாடர்பில் மக்கள்  ஆர்ேமாகவுள்ளனர் என  சேளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  
ஏற்கனயே நிகறவு  செய்ேப்பட்ட  ஏகனே இரண்டு அதியேக ேதீிக் கருத்திட்டங்களில் 
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(ேடக்கு அதியேக ேதீி மற்றும்  சகாழும்பு – கட்டுநாேக்க அதியேக ேதீி) அேர்களின்  
சொத்துக்களுக்கான உேர் சபறுமதிேிகன எதிர்பார்க்கும்  யபாக்சகான்று  காைப்படுேது 
அேதானிக்கப்பட்டுள்ளது.  இவ்ேகனத்து உண்கமககளயும் மற்றும் ெமுதாேத்திலிருந்து  
யெகரிக்கப்பட்ட கருத்துக்ககளயும் அடிப்பகடோகக்  சகாண்டு,  சொத்தின்  சேவ்யேறான 

ேககக்காக இழப்படீ்டு முன்சனடுப்பு ேடிேகமக்கப்படுகின்றது.  அது அத்திோேம் 5 இன் கீழ் 
கலந்துகரோடப்படுகின்றது. உரிகம பற்றிே கட்டகமப்பானது,  இழப்படீ்டு முன்சனடுப்புக்காக  
யமம்படுத்தப்பட்ட குறிப்பிட்ட உண்கமக் காரைிககளக் கேனத்திற்  சகாண்டு முடிோன  
ெகல ேழிகாட்டல்ககளயும் உள்ளடக்குகின்றது. ஆகயே, இழப்படீு மற்றும் மீள்குடியேற்றச்  
செேற்பாடுகளானகே, அதிேியெட ேர்த்தமானி அறிேித்தலின் கீழ் ேடக்கு அதியேக ேதீிக் 
கருத்திட்டம் உள்ளடக்கப்படும் அகமச்ெரகே ேிஞ்ஞாபனம்14/0833/533/008,2014 சபப்ரேரி 

18 ஆந் திகதிேன்று பாராளுமன்றத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டதுடன்  (அத்திோேம் 460) காைிச் 

சுேகீரிப்புச் ெட்டத்தின்  63 (2) (இ) பிரிேின் கீழ் காைி மற்றும் காைி அபிேிருத்தி 

அகமச்ெரினால் ேழங்கப்பட்ட (1864/54 என்ற இலக்க –2014  யம 30, சேள்ளிக்கிழகம) 
அதிேியெட ேர்த்தமானி அறிேித்தல்,  இலங்ககக்  காைிச் சுேகீரிப்புச் ெட்டத்திற்கிைங்க, 
இனங்காைப்பட்டு திட்டமிடப்பட்டு அமுற்படுத்தப்படும்.  
 
அதற்கு நிகராக,  கருத்திட்டத்தின் மூலம்  பாதிக்கப்படும்  தற்யபாகதேமுழுச்  
சொத்துக்களுக்குமான  சபறுமதிேிகன மீள்குடியேற்றச்  செேற்பாட்டுத் திட்டம் (RAP) 

மதிப்படீு  செய்துள்ளது. இழப்படீ்டு முன்சனடுப்பின் கீழ்  கேனத்திற் சகாள்ளக்கூடிே  யநரடி 
மற்றும் மகறமுக எதிர்க்கைிே தாக்கங்களும் அதனூடாக ஈடு செய்ேப்பட்டுள்ளது. 
கருத்திட்டத்தின் 3 ேது படிநிகலேின் கீழ், காைிச் சுேகீரிப்பு மற்றும் மீள்குடியேற்ற  

யநாக்கங்களுக்காகச்  செலேிடப்படும்  சமாத்தச் செலவு ரூபா. 12.64 மில்லிேனாகும் 

என்பதுடன்  அது அசமரிக்க  சடாலர் (US $ 81.5 million)  81.5 மில்லிேனுக்குச் 

ெமமானதாக உள்ளது. (இலங்கக நாைே மாற்று ேிகிதத்தில் US $ 1 -  இலங்கக ரூபா. 155 
ஆகும்) 
 
இக் கற்கக ஆய்வுகளின்யபாது, இழப்படீ்டு நிதி/நிதிேத்திகன  முகாகம  செய்தல்  
சதாடர்பில் யமலும் கலந்துகரோடப்பட்டுள்ளதுடன் உரித்தாகும் நிதிகளின் பாதுகாப்புத்  
சதாடர்பிலும் மற்றும் நிதிகளிகனத் தேறுதலாகக்  ககோளும்  ொத்திேம்  சதாடர்பிலும்   
சபண்கள் பாரிே கேகலககளக்  சகாண்டிருந்தனர். எனினும், இது  சதாடர்பில்கைேன் 
மற்றும் மகனேி இருேரின் இகைந்த கைக்குகள் அல்லது இருேரும்  
ேிழிப்புைர்வூட்டப்பட்டு உடன்பட்ட ஒத்த கைக்கில் நிதிககள ேிடுேிப்பதற்கு ெில 
சுட்டிக்காட்டல்கள் முன்கேக்கப்பட்டன.  எவ்ோறாேினும், அங்கிருக்கும் ெில காைிகளுக்கு  
பல உரிகமோளர்கள் பங்கு  யகாரக்கூடும் எனயே இதுவும் கேனத்திற்  சகாள்ளப்பட 
யேண்டிே ேிடேமாகும்.  ேியெடமாக நிகலேற்ற  தனிோர் நிதி நிறுேனங்களிடமிருந்து 
உற்பத்தித்திறனற்ற முதலீடுகளிலிருந்து நிதிககளப் பாதுகாப்பதற்கு பல ேிழிப்புைர்வு 
நிகழ்ச்ெித் திட்டங்ககள  அறிமுகஞ்  செய்ேதற்கு முன்சமாழிேப்பட்டுள்ளது.  
 

அேர்களின் மனக்குகறகளிகனப் சபற்றுக் சகாள்ளுதல் மற்றும் அகே  சதாடர்பில் 
ேிகரேில் நடேடிகக எடுப்பதற்சகன சபாறிமுகறசோன்றிகனத் தோரிக்குமாறு 
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ெமுதாேத்தினால் யகாரப்பட்டது. எனினும் ேியெடமாக நிர்மாைிப்புக் காலப்பகுதிேில் 
நீண்டதூரம் பேைத்திகன யமற்சகாள்ளுேது கடினமான ேிடேம் என்பதால்,உள்ளூர் 
நிறுேனத்தினூடாக ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகபேின் யநரடித் தகலேீட்டுடன் 
முன்சனடுக்கப்படுமாேின் அதன் மீது அேர்கள் ஆர்ேத்திகனக் காட்டியுள்ளனர்.  
 

யமலும், கருத்திட்டச்  செேற்பாடுககளக் கண்காைிப்பதற்கும் மற்றும் மதிப்படீு  
செய்ேதற்குசமன ேிகளத்திறனான கண்காைிப்புப் சபாறிமுகறசோன்று 
ேடிேகமக்கப்படுதல் யேண்டும் எனப் பரிந்துகர  செய்ேப்பட்டுள்ளது.  கருத்திட்ட 
முன்யனற்ற மீளாய்வு,  ெரிோன யநரத்தினுள் மாற்று நடேடிக்ககேிகன எடுத்தல் மற்றும் 
ேிகளத்திறன் மற்றும் ேிகனத்திறான  யெகேககள ேழங்குேதற்கான தீர்மானத்திகன 
எடுப்பதிலும்இத்தகேல்கள் பேனுள்ளதாக அகமயும். 

 

 

 

 



1 

 

அத்தியொயம் I : கருத்திட்டம்  சதொடர்பிைொன விபரம் 
 

1.1 அறிமுகம் 

 

மீள்குடியேற்ற  செேற்பாட்டுத் திட்டம்  (RAP),மத்திே அதியேக ேதீிக் கருத்திட்டத்தின் 

(CEP) 1 ேது கட்டத்தின்  3 ேது  படிநிகலயுடன்  சதாடர்பானதாகும். இலங்கக அரெினால் 
(GOSL)அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள  சுேேிருப்புக்கு ேியராதமான மீள்குடியேற்றத்  யதெிேக்  
சகாள்கக, ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகபேின் சூழல் மற்றும் ெமூகப் பாதுகாப்பு ேழிகாட்டி 
ேிதிக் யகாகேக்கிைங்கவும் மற்றும் இந்நாட்டின் ஏகனே நிேதிச்ெட்ட 
ேிதிமுகறகளுக்ககமோகவும் தோரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
தற்யபாகதே அரெின்  அபிேிருத்திக்  சகாள்கககளின் இலக்குககள எட்டும்முகமாக, 
அதியேக ேதீிகள் ேகலேகமப்சபான்று இனங்காைப்பட்டு அேற்றில் ெில 
நிர்மாைிக்கப்பட்டுள்ளன. அேற்றினுள், சகாழும்பு – கட்டுநாேக்க அதியேக ேதீி [E03], 
சேளிச்சுற்றுேட்ட ேதீி[E02] (கடேத்கத ேரும் ேகர)மற்றும்  சகாழும்பு – மாத்தகற 
அதியேக ேதீி [E01] ஏற்கனயே  செேற்பாட்டிலுள்ளன.  இப்பியரரிக்கப்பட்ட அதியேக ேதீி, 
தற்யபாகதே அரெினால் மத்திே அதியேக ேதீிக் கருத்திட்டசமன (CEP)சபேரிடப்பட்டுள்ளது. 
அது கடேத்தேிலிருந்து கண்டி (கலசகதர) ேகரயும்,  சபாத்துசகரேிலிருந்து கண்டி 
ேகரயுசமன நிர்மாைிப்பதற்குத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.  யமலும், ேடக்கு அதியேக ேதீி 
(தம்புள்ள – ோழ்ப்பாைம்) மற்றும் தம்புள்ள –திருயகாைமகல கிழக்கு அதியேக ேதீி, 
எதிர்கால அதியேக ேதீிகளாகத் திட்டமிடப்பட்டு நிர்மாைிக்கப்படவுள்ளன. இந் நாட்டின் 
மாகாைங்களுக்கிகடயேோனஇகைப்புத்  சதாடர்பில்ஒரு புதிே அத்திோேத்திற்கு 
முன்யனாடிோக அகமயும். 1 ேது பின்னிகைப்பினூடாக, இலங்ககேிலுள்ள அதியேக ேதீி 
ேகலேகமப்பு மற்றும பியரரிக்கப்பட்ட அதியேக ேதீி ேகலேகமப்புத் சதாடர்பான 
தகேல்கள்  சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.  
 
யமலும், அவ்யேகள சபருந் சதருக்கள் மற்றும் ேதீி அபிேிருத்தி அகமச்ெின் கீழும் மற்றும் 
தற்யபாது உேர்கல்ேி மற்றும்  சபருந் சதருக்கள் அகமச்ெின் (MOHEH) கீழ் உள்ள   ேதீி 

அபிேிருத்தி அதிகார ெகப (RDA)2017 ஆம் ஆண்டில் யதெிே பாரிே ேதீித் திட்டத்திகன 

2007 – 2017 (NRMP) சேளிேிட்டுள்ளது.  சபாருளாதார ேளர்ச்ெிப் பிராந்திேங்ககளத் 
சதாடர்புபடுத்தி அதியேக ேதீி ேகலேகமப்சபான்றிகன நிர்மாைிக்கும் யதகேப்பாடு யதெிே 
பாரிேத் திட்டத்தினூாக (NRMP)சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளதுடன், இப்பியரரிக்கப்பட்ட அதியேக 
ேதீி ேகலேகமப்பிகனக் கட்டிசேழுப்புதல் சதாடர்பிலான இகைப்பு ேதீிகளும் அதனூடாக 
அகடோளங் காைப்பட்டுள்ளன. நாட்டின் பிரதான ெனத்சதாகக மற்றும் அபிேிருத்தி 
நிகலேங்ககள ஒன்றிகைத்து நிர்மாைிக்கப்படும் (உேர்ந்த தரத்துடனும் மற்றும் 
ேகரேறுக்கப்பட்ட அணுகுமுகறயுடனானதுமான) அதியேக ேதீி ேகலேகமப்பு, நாட்டின்  
சபாருளாதார ரீதிேில், பலேனீமான ஏகனே பிராந்திேங்களின் உற்பத்திகள், சுற்றுலா, மீன்பிடி 
மற்றும் ேிேொேக் ககத்சதாழிலிகன ேலுவூட்டுேதன் மூலம் அப்பிராந்திேங்களின் 

ேளர்ச்ெிக்கு ேித்திடுேதாக அகமயும். (ொத்திே ேள அறிக்கக  1 சதாகுதி.  20 பி.) 
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இலங்கக அரெின்(GoSL)அபிேிருத்திக்  சகாள்ககேின் அதியேக ேதீி  சதாடர்பில் கிகடக்கும் 
முன்னுரிகமகளினூடாக இந்நாட்டின்  சபாருளாதாரம், ெமூகம் மற்றும் கலாொரத்தில் பல 
மாற்றங்ககள ஏற்படுத்தும். அதன் பிரகாரம் MOHEHஆனது,CEPஐ  செேற்படுத்துேதற்குத் 
தீர்மானித்துள்ளது.  யமலும், சபாத்துசகர – தம்புள்ள அதியேக ேதீிேிகன நிர்மாைித்தலிகன 
கருத்திி்ட்டசமான்றாக மத்திே அதியேக ேதீிக் கருத்திட்டத்திற்குள் 

(CEP)சகாண்டுேருேதற்குத் தீர்மானித்துள்ளது.  

 
1.2 ஒட்டுசமொத்தக் கருத்திட்டத்தின் விளக்கம் 
CEP இன்  பியரரிக்கப்பட்ட திட்டம், DSDஇன் மத்திேில் அகமேப் சபற்ற கம்பகா 

மாேட்டத்தில், மகர பிரயதெ  செேலகத்தின்(DSD), (248 ெீ, புேக்சேட்டிே கிராம 
உத்தியோகத்தர் பிரிவு), கடேத்கதேில் ஆரம்பமாகின்றது. CEP,  சேளிச்சுற்றுேட்ட  அதியேக 

ேதீிேிகன (OCH)கடேத்கதேில் இகைக்கின்றது. அயத யநரம்(OCH)முழுகமோகப் பூர்த்தி  

செய்ேப்பட்டு CEP,  இந்நாட்டில் செேற்படும்  ெகல அதியேக  ேதீிககள   இகைக்கின்றது.   
சகாழும்பிலிருந்து, அது 16 கி,மீ.  ஆகும் என்பதுடன், கடேத்கதேில் சகாழும்பு – கண்டி 
அதியேக ேதீியுடன் (A01) சதாடர்புபடுகின்றது.  
 

பியரரிக்கப்பட்ட அதியேக ேதீிேின் 1 ேது படிநிகல, கம்பகா மாேட்டமூடாக, மகர, கம்பகா, 

அத்தனகல, மினுேங்சகாட மற்றும் மீரிகம (DSDs) பிரயதெ  செேலகங்ககளக் கடந்து  
செல்லுகின்றது. அம்யபபுஸ்ஸ  இகைப்பு ேதீி, சபாத்தல ஊடாக மீரிகமேிலிருந்து (மாற்றுத் 
திட்ட முகறகம) அம்யபபுஸ்ஸேிகன  யநாக்கி ஆரம்பமாேதுடன், அது, அம்யபபுஸ்ஸ – 
குருனாகல் – திருயகாைமகல ேதீியுடன் (A06)முடிேகடகின்றது. அது பிரதானமாக மீரிகம 
DSDக்கு  செல்லுகின்றதுடன், ேரக்காப்சபால DSDஇன்  மங்சகதரGNDஉடன் 

முடிேகடகின்றது.  2ேது படிநிகல,  மீரிகம DSD  இன் ககுறுகும்புர GNDஇல் இருந்து 
ஆரம்பித்து, குருனாகல் DSDஇன்  சதலிேசகான்ன  GNDஇல் கட்டுகஸ்சதாட்ட – குருனாகல் 
– புத்தளம் அதியேக ேதீி (A 10)ஊடாக குருனாகல் நகரத்திகன இகைத்து குருனாகல் 
மாேட்டத்தினூடாகத்  சதாடர்புபடுத்தப்படுகின்றது.2 ேது படிநிகல, கம்பகா மாேட்டத்தின் 
மீரிகம DSDஊடாகவும் மற்றும் குருனாகல் மாேட்டத்தின் அலவ்ே, நாரம்மல, ேரீப்புசகதர, 

சபால்ககசேல மற்றும் குருனாகல் பிரயதெ  செேலகங்களினூடாகவும்(DSDs)பேைிக்கின்றது. 

0கருத்திட்டத்தின் 3 ேது படிநிகல,  சபால்ககசேல DSD இன் கிரிபத்சேல்ல GND இல் 
இருந்து ஆரம்பித்து,  தம்யபன (கலசகதர) DSD இன்  கத்தாபிட்டிே GND உடன் 

முடிேகடகின்றது. மீண்டும், கருத்திட்டத்தின் 4 ேது படிநிகல,  குருனாகல் DSD இன்  
சதலிேசகான்ன GND இல் ஆரம்பித்து,  அது, மல்லேபிட்டிே, இப்பாகமுே, மாேத்தகம, 
ரிதிகம, சமல்ெிறிபுர, கலசேல DSDs  ஐ ஊடறுத்துச்  செல்லுகின்றதுடன்,  தம்புள்ள 
DSD(கடகே A06) இன் மிரிஸ்சகானிே ெந்திேில் முடிேகடகின்றது.  பல ேிபரங்கள், 

கீயழயுள்ள அட்டேகை 01 மற்றும் ேகரபடம் 01இல் ேழங்கப்பட்டுள்ளன.  
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அட்டவலை இைக்கம்01 : மத்தியஅதிதவகவதீிக்கருத்திட்டத்தின் 

(CEP)படிநிலைகள்மற்றும்ஒவ்சவொருபிரிவின்நீளம் 

சதொ.இை. படிநிலை இருந்து வலர நீளம் கி.மீ. 
1 படிநிகல1 கடேத்கத மீரிகம 37.9 

2 படிநிகல 2A மீரிகம அம்யபபுஸ்ஸ 09.8 

3 படிநிகல 2 மீரிகம குருனாகல் 39.2 

4 படிநிகல 3 சபாத்துசகர கலசகதர 32.9 

5 படிநிகல 4 குருனாகல் தம்புள்ள 61.1 

 சமாத்தம் 180.9 

மூலாதாரம் :RDAமற்றும் SMECெர்ேயதெ நிறுேனம், கருத்திட்ட ேிபரங்கள் 

 
1.3கருத்திட்டத்தின் விபரம் :  3 வது படிநிலை 

யமயல எடுத்துக் காட்டப்பட்டோறு, 3 ேது படிநிகல,  சபாத்துசகரேிலிருந்து, கண்டி 
மாேட்டத்தின்  கலசகதர ேகர முன்யநாக்கிப் பேைிக்கின்றது.சபாத்துசகர என்பது, 
குருனாகல் மற்றும் சபாலககசேலவுக்கிகடயே அகமேப்  சபற்ற  ஒரு ெிறிே நகரமாகும்.  
ேட யமல் மாகாைத்தின்  மாகாை நகரமான குருனாகல் மாேட்டத்தில் அது 
அகமந்துள்ளதுடன் அது ஒரு மாேட்டமாகவும் உள்ளது. கண்டி நகரம், இலங்ககேிலுள்ள 
ேரலாற்று நகரங்களில் ஒன்றாக ேிளங்குகின்றதுடன் அது நாட்டின் இறுதி இராச்ெிேமுமாகும். 
UNESCOஉலக மரபுத் தளத்தில் கண்டி, ெர்ேயதெ ரீதிேில் உேர்ோகப்  யபாற்றப்பட்டுள்ளது.  
சதற்காெிோேில் அகமேப்  சபற்ற  பல புத்த ேிகாகரகளில் ஒன்று  கண்டிேில் 
காைப்படுேயத அதற்குக்  காரைமாகும்.  கண்டி நகரம் இலங்ககேின் மத்திே மாகாைத்தில் 
அகமந்துள்ளது. அது, நகர அபிேிருத்தி அதிகார ெகபேினால் இனங்காைப்பட்டோறு ஒரு 
முக்கிேமான பிராந்திே நகரமாகவும்  ேிளங்குகின்றது. எனயே. அதியேக ேதீி, ஏகனே 
பிராந்திே நகரங்களுடன் இகைப்பிகன ஏற்படுத்தும் என்பதுடன் இப்பிராந்திேத்தின் 
ேிேொேத் துகறக்குக்  கைிெமான பங்களிப்பிகன ேழங்கும்.  யமயல குறிப்பிட்டோறு, 
அதியேக ேதீி, மூன்று DSDsமற்றும்44 GNDsஐக்  கடந்து செல்லுகின்றது.பின்னிகைப்பு II 

இல்  யமலதிக ேிபரங்கள்  ேழங்கப்பட்டுள்ளன.  
 

கலசகதரேில் (32.9கி.மீ.) ேந்து முடிேகடயும் ொகலயோரம் அவ்ேளோக   
ெனத்சதாககேிகனக் சகாண்டிருக்கேில்கல. ேியெடமாக இந்த ெிறுபிரயதெம், 
நகரமேப்படுத்தப்பட்டு ேர்த்தகம்ொர் செேற்பாட்டிற்கு என உள்ளது. இந் நிலப் 
பிரயதெத்திகனத் தேிர்த்து, ஏகனே பிரயதெங்களிலுள்ள பல நிலங்கள்  யேளாண்கமக்குப் 
பேன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.மகலப்பிரயதெ நிலங்கள்  ேேல் நிலங்களுக்சகன, உேரத்தில் 
அகமந்துள்ளது. பியரரிக்கப்பட்ட ேதீி ஊடறுக்கும் ெில பிரயதெங்கள், குன்றுககளயும் மற்றும் 
இேற்கக ோழ்ேிடங்ககளயும்  சகாண்டு ேிளங்குகின்றது. 
 

கருத்திட்டத்தின்  3 ேது படிநிகலேில் கன்சனாறுே ேகர   யமலும் ேிரிவுபடுத்துேதற்கு 
பியரரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன்,  இது சதாடர்பில்  இறுதித் தீர்மானம் இன்னும் எடுக்கப்படேில்கல. 
எவ்ோறாேினும்,  அதகன, கண்டி சேளிச்சுற்று ேட்ட ேதீியுடன்  இகைப்பதற்கு 
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.   
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யமலும், ொகலயோரத்திகனக் கடக்கும் ேதீி, அட்டேகை  02 இல் பட்டிேற்படுத்தப்பட்ட 
பின்ேரும் அம்ெங்ககளக்  சகாண்டுள்ளது.  அங்கு, சூழல்ொர் மற்றும் ெமூகத் தாக்கங்ககளத் 
தேிர்ப்பதற்சன பியரரிக்கப்பட்ட பல பாலங்கள் மற்றும் கடகேகள் காைப்படுகின்றன.  
இேற்கக நீர் நிகலகளின் காரைமாக பல ேடிகால் மதகுகள் மிகவும் உேர்ந்ததாகக் 
காைப்படுகின்றது.  

 

 
 

படம் 01 : பிதரரிக்கப்பட்ட CEPமற்றும் அதன் படிநிலைகள் 

 
மூைொதொரம் : SMEC  ர்வதத  நிறுவனம், 3 வது படிநிலை: உள்ளூர் திட்டம் 
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அட்டவலை இைக்கம்02:குறிப்பிட்ட கருத்திட்டத்தின் விபரங்கள் 
சதொ.இை. திட்ட விபரம் எண்ைிக்லக/விபரம் 
1 திட்டத்தின் நீளம் (கி.மீ.)  32.9 

2 ேரிகெேின் அகலம் (மீ) அண்ைளோக 
(Width of ROW (m) Approximately)  120 

3 ஒழுங்கககளின் 
எண்ைிக்கக  

ஆரம்பம்(நிர்மாைத்தின் 
முதலாேது சுற்று) 

4 

முடிவு(எதிர்காலத்தில் 
ொத்திேமான அதிகூடிே 
ஒழுங்கககள்) 
 

6 

4 மாற்றிடங்களின் 
எண்ைிக்கக 

திட்டம் 1 

யெகே 3 

5 பாலம் மற்றும் மதகுகளின் எண்ைிக்கக  59 

6 கீழ்க்கடகேகளின் எண்ைிக்கக  17 

7 யமம்பாலங்களின் எண்ைிக்கக  16 

8 சபட்டி ேடிகால்கள், மதகுகள் 54 

மூைொதொரம்: SMEC  ர்வதத  நிறுவனம்,  ொத்தியவள அறிக்லக. 3வது படிநிலை 

 

உரிே நகரங்ககள ஒன்றிகைத்து ேதீி நிர்மாைிக்கப்படும்  முகற பின்ேரும் அட்டேகை 

இலக்கம் 03 இன் ஊடாக  யமலும்  சதளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவலை இைக்கம் 03: பிதரரிக்கப்பட்ட கடக்கும்  ந்திகள் (மொறு  ந்திகள்) –
நிர்மொைிக்கப்படும் அலமவிடங்கள் மற்றும் ஏலனய தகவல்கள் 

 

மொற்று வதீிகள் 
நிர்மொைிி்க்கப்படும்இடம் 

 ங்கிைித் 
சதொடர்  

மிகவும் அருகிலுள்ள 
நகரத்திைிருந்து தூரம்  

மொறும் 
வலக 

சபாத்துசகர 00+000 5.2 km திட்டம் 
சபால்ககசேல 05+150 6.7 km யெகே 

ரம்புக்கன 13+900 4.1 km யெகே 
கலசகதர 31+800 0.4 km யெகே 

மூலாதாரம் :SMECெர்ேயதெ நிறுேனம், ொத்திேேள அறிக்கக. 3ேது படிநிகல. 

 

யமலும், இரண்டு பிரயதெத்தின் நகரங்ககள ஒன்றிகைத்து 03 உள்ளக பரிமாற்று ேதீிகள், 
பியரரிக்கப்பட்ட ேதீிேில் நிர்மாைிக்கப்படும். (சபால்ககசேல, இரம்புக்கன மற்றும் கலசகதர). 
நிர்மாைிக்கப்படும் உள்ளக மாற்று ேதீிகள் மற்றும் அகே நிர்மாைிக்கப்படும் இடங்கள்  

சதாடர்பான  யமலதிக தகேல்ககள ேகரபட இலக்கம்01 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. பிரத்தியேக 
நிலங்களினூடாக ேதீி பேைிக்கும் பல இடங்கள் குன்றுகளாேதுடன், கீழ் 
நிலங்களினூடாகயே பேைிக்கின்றது. ஆதலால்,  கருத்திட்டத்தினால் பாதிப்புக்கு உள்ளாகும்  
ெில ேேல்கள் காைப்படுகின்றன. யமலும்,  இறப்பர்  செய்கககள் மற்றும் ேடீ்டுத் 
யதாட்டங்களும் இக்கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும்.  
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1.4மீள்குடிதயற்றத் திட்டத்தின் தநொக்கங்கள்(RAP) 

பியரரிக்கப்பட்ட CEP, மூன்றாேது படிநிகலேினூடாக ஏற்படும்யமாெமான பாதிப்புக்ககளத் 
தகர்த்சதறிேதற்கு உதேிேிகன ேழங்கும் செேற்பாட்டிகனத் தோரித்தல் RAP இன் பிரதான 
யநாக்கமாேதுடன், அது அடிப்பகடேில் நிலச் சுேகீரிி்ப்புச்  செேற்பாட்டுடன்  
சதாடர்புகடேதாகும்.  அேர்களுக்குக் கிகடக்கக்கூடிே உரித்துக்ககளச் ெரிோனோறும்   யநர 
காலத்திற்கு ேழங்குேதனூடாகவும் மற்றும் ோழ்ோதாரத்திகன மீட்சடடுக்கும் 
ோய்ப்புக்ககள அகடோளங் காண்பதற்கு உதவுேதனூடாகவும் கருத்திட்டத்தினால் 
பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு (PAPs)தங்களின் மூலம் மீளவும் கட்டிசேழுப்பும்  
இேலுகமேிகன யமம்படுத்துேதற்கு மீள்குடியேற்றத் 
திட்டத்தினூடாக(RAP)எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளது. 
 

அடிப்பகடச் ொத்திே ேள ஆய்வுத் தகேல்கள் மற்றும் அளகேத் திகைக்களத்தின் மூலம் 
அகடோளங் காைப்பட்ட ொகலயோர எல்கலககள அடிப்பகடோகக் சகாண்டு 
ெீரகமக்கப்பட்ட ேகரபடத்திகனப் பேன்படுத்தி மீள்குடியேற்றச் செேற்பாட்டுத் திட்டத்தின்  

முதலாேது ேகரவு  2014 ஆம் ஆண்டில் தோரிக்கப்பட்டுள்ளது. நிலச் சுேகீரிப்பு நகடமுகற, 
முன் ேகரபடங்கள், அடிப்பகடத் திட்டங்கள், கிராமங்கள் சதாடர்பில் இறுதித் திட்டங்ககளத் 
தோரித்தல் ஆரம்பித்ததன் பின்னர் நிலத் சதாகுதிகள் மற்றும் அது  சதாடர்பில் மிகவும் 
ெரிோன தகேல்களுடன் இந்த மீள்குடியேற்ற செேற்பாட்டுத் திட்டம் 
தோரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், மிகவும் ெரிோன தகேல்ககள பிரதிபலிக்கக்கூடிேோறு 
தோரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சுே ேிருப்புக்கு ேியராதமான மீள்குடியேற்றம் சதாடர்பிலான ெகல அடிப்பகடக்   

யகாட்பாடுககளயும் கேனத்திற் சகாண்டு, RAPsோழ்க்ககேிகன  

புனர்ோழ்ேளித்தல்/யமம்படுத்தல் மற்றும்  யமாெமான ேிகளவுககளக் கட்டுப்படுத்துேதற்கு 
RDAஇன் உத்தியோகபூர்ே கடப்பாட்டிகனக் சகாண்டு மீள்குடியேற்றத்திற்கான ஒரு 
ெட்டேகரோக அல்லது  ஒரு ேழிகாட்டிோக இந்த இறுதி RAPதோரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
கருத்திட்டத்தின் எதிர்மகறத் தாக்கத்திகனத் தைிப்பதற்சகன இங்கு செய்ேப்பட்ட ஏற்பாடுகள், 
இனங்காைப்பட்ட  ேிகளவுக்கு மாத்திரம் ேகரேகற  செய்ேப்படேில்கல. ஒரு ெட்ட 
ேகரவு அல்லது ேழிகாட்டிோக, இது, இந்தக் காைிச் சுேகீரிப்பினால் எழும் ஏதாேது 
எதிர்மகற ேிகளேின்  சேளிப்பாடு அல்லது கருத்திட்ட ேடிேங்களின்  மாற்றங்களின் 
காரைமாக  ோயதனும் புதிே காைிச் சுேகீரிப்பிலிருந்து எழுகின்ற எதிர்மகற ேிகளவுகளின் 
ஏயதனும் எதிர்கால ெம்பேத்துடன் சதாடர்புபடுேதற்கு எதிர்கால நடேடிக்கககளுக்கான 
ேழிகாட்டிலிகன இது ேழங்குகின்றது.  யமலும் ெம்பேங்கள் இங்யக கலந்துகரோடப்பட்டன. 
 

உண்கமோன எல்கலகள்  சதாடர்பில் (மத்தி, இடது மற்றும் ேலது பக்க எல்கலகள்) 
பிரித்துக் காட்டப்படுகின்ற புள்ளிககள அகமத்ததன் பின்னர், PAPsஇன் உண்கமோன  
சதாகக மற்றும் காைி,  சொத்துக்களின் அளவு அகடோளங் காைப்படும்.  PAPs,உேர் 
திட்டங்கள், ஆரம்பத் திட்டங்கள் மற்றும் இறுதிோன கிராமத் திட்டங்கள்  சதாடர்பிலான 

தகேல் நாளதுேகரப்படுத்தப்படும் யநரத்தில் அகேEAேினால் தோரிக்கப்படும். 2014 ஆம் 
ஆண்டில் தோரிக்கப்பட்ட RAPஇன் முதலாேது ேகரேில் அகடோளங் காைப்பட்டு 
பட்டிேற்படுத்தப்பட்ட ROWேில்  பாதிக்கப்பட்ட மற்றும் பாதிக்கப்படாத காைி 
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உரிகமோளர்ககள ேரிகெப்படுத்துேதற்கு அது உதேியுள்ளது. எனயே, 2017, நேம்பர் 30  ஆந் 
திகதி முடிோக்கப்பட்ட  கருத்திட்ட தகேலிகன அடிப்பகடோகக்  சகாண்டு இந்த இறுதி 
RAPதோரிக்கப்படும். 
 
1.5RAPதயொரிப்பு முலற 
 

இரண்டாந்தர மற்றும் ஆரம்பத் தரேிகனப் பேன்படுத்தி பல்யநாக்கு அணுகுமுகறத் தரவு  

யெகரிப்பினூடாக இந்த RAP, தோரிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தந்தப் பிரிவுகளிலுள்ள நகர ெகபகள், 
பிரயதெ  சபாறிேிேலாளர் அலுேலகங்கள், பிரயதெ செேலக அலுேலகங்கள், பிரயதெ 
ெகபகள், அரெ கேத்திேொகலகள் மற்றும் ெனத்சதாகக மற்றும் புள்ளிேிபர அரெ 
திகைக்களத்திலிருந்து யெகரிக்கப்பட்ட இரண்டாந்தத் தரத் தரேிகன அது உள்ளடக்குகின்றது. 
பண்பான மற்றும் தரமான சதாழில்நுட்பங்ககளப் பேன்படுத்தி பல்யேறான 
பங்குதாரர்களிடமிருந்து  யெகரிக்கப்பட்ட  ஆரம்பத தரேிகனயும் அது உள்ளடக்குகின்றது.  
EAேினால் பைிக்காக ேழங்கப்பட்ட TORேிகன அடிப்பகடோகக்  சகாண்டு ஆரம்ப மற்றும் 
இரண்டாந்தரத் தரவு இரண்டும்  யெகரிக்கப்பட்டுள்ளன.  
 

தரவுச் யெகரிப்பின் திட்டமிடற் பைிக்கு  சுற்றாடல் மற்றும் ெமூக அபிேிருத்தித் 
திகைக்களததின் சூழல்ொர் மற்றும் ெமூகப் பாதுகாப்புக்  ககயேடு, RDAபிரதானமாக 
அடிப்பகடோகக்  சகாள்ளப்பட்டது. ேினாக் சகாத்துக்கள் (ெமூகப் சபாருளாதாரம், 
சொத்துக்களிகன ஒப்புரவு  செய்யும் ஆய்வு ேினாக்சகாத்து, பாதிக்கப்பட்ட  சபாதுச்  
சொத்துக்கள், அரெ அலுேலகங்கள் மற்றும் பேன்பாடுகள்  சதாடர்பிலான ேினாக் சகாத்து) 
ESDDககயேடு மற்றும் அேர்களின் அங்கீகாரத்துடன் யமம்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஆய்வு 
உதேிோளர்கள், அேர்களின் கல்ேிொர் பின்னைி மற்றும்  யநர்முகப் பரீட்கெேினூடாக 
மிகவும் கேனத்துடன் சதரிவு செய்ேப்பட்டுள்ளனர். குழுத் தகலேர்கள், ஆய்வு 
உதேிோளர்களிடமிருந்து அதாேது அேர்களுள் அதீததிறகமககளக்  
சகாண்டுள்ளேர்களிடமிருந்து (ெிறந்த தகலகமத்துேப் பண்புகள் மற்றும் ஆற்றலிகனக் 
கட்டிசேழுப்புதல்) சதரிவு செய்ேப்பட்டுள்ளனர். களத்துகற ஒருங்கிகைப்பாளர், 
ெமூகேிேலில் முதுககலப்பட்டம்  சபற்ற ஒருேராேர். அேர்கள் அகனேரும்,  ஆரம்பத்தில் 
ஒரு நாள் நிறுேனம்ொர் பேிற்ெிக்கும் மற்றும் இரண்டு நாள் சேளிக்களப் பேிற்ெிக்குசமன 
உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். பேிற்ெிேின் பின்னர்,  சதாடர்ச்ெிோன கண்காைிப்பு முன்சனடுப்புடன் 
அேர்கள் தரவுச் யெகரிப்புச்  செேற்பாடுகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். யமலும் அேர்களுக்கு, 
குறிப்பிட்ட  சதாழில்நுட்ப ேிடேங்கள்  சதாடர்பில் இகடக்கால பேிற்ெிசோன்றும்  
ேழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 
முதலாேது ேகரவுக்கான தரவுச்  யெகரிப்பு, 2014 ஏப்ரல் 21 – யம 16 ஆந் திகதி ேகரோன 

காலப்பகுதிேில் நடாத்தப்பட்டது. தரவுச் யெகரிப்புக்கு முன்னர் குறிப்பிட்ட 
உத்தியோகத்தர்களான மாேட்டச்  செேலாளர், ேிேொே மாேட்ட ஆகைோளர், DS, 

ேிேொே பிரயதெ உத்தியோகத்தர், GN.மற்றும் ேிேொே ஆராய்ச்ெி மற்றும் உற்பத்தி 

உதேிோளர்களுடன் ஆயலாெிக்கப்பட்டுள்ளதுடன்  கிராமிே அல்லது GNDமட்டங்களில் 
அேர்களின்   யநரடி  சதாடர்பு யகாரப்பட்டன. ெில அறிவுொர்ந்த கிராமோெிகள்,    
சேளிக்களக் குழுவுக்கு உதவும்  சபாருட்டு ஆர்ேத்துடன் தாமாகயே முன்ேந்துள்ளனர். 
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அகனத்துக் குழு அங்கத்தேர்களுக்கும் யதகேோன சதாழில்நுட்ப தகேல்களான, 
ொகலயோரத்துடனான பிரயதெ ேகரபடங்கள், ேதீிேின் மத்திே யகாட்டுடனான ேிபரமான 
திட்டங்கள், பரிமாற்ற ேகரவுகள் யபான்றன ேழங்கப்பட்டன.  யமலும், ெகல உலகளாேிே 

நிகலப்படுத்தல் திட்டம் (GPS), தனிோர் பேன்பாடு, சபாதுப்பேன்பாடு அல்லது அரெ 

பேன்பாடு என ேருகின்ற  ஒவ்சோரு நிலப் பரப்புக்கள்  சதாடர்பிலுமான தகேல்கககளச்  

யெகரித்துள்ளன. 3-5 மீற்றர் ெரிோன மட்டத்தில் கேத்து GPSஉபகரைம் 
உபயோகிக்கப்பட்டது.  
 
பல்யேறு ேககோன பங்குதாரர்கள் ஆக்கபூர்ேமான கருத்துக்ககள  ேழங்குோர் என்பதால் 
அேர்களின் ஆயலாெகன மிகவும் முக்கிேமாகவுள்ளது.  யமலும் அேர்களின் திறகமேிலுள்ள 
பரிந்துகரகள், கருத்திட்டப் பைிககள  சேற்றிகரமாகக்  சகாண்டு செல்லுேதற்கு  
யபருதேிோக அகமயும். அது, குறிப்பிட்ட முகறகமேிகனச் சுேகீரித்து பல்யேறான 
பங்குதாரர்கள்  சதாடர்பில் (ஆரம்ப மற்றும் இரண்டாந்தர) கேனஞ்  செலுத்துகின்றது. 
முகறகமேின் கீழ் ேருகின்ற சதாழில்நுட்பங்கள், அறிேிேயலாடும் மற்றும் 
முகறகமோகவுமுள்ளது.PAPsஇடமிருந்து  யெகரிக்கப்பட்ட ெகல தகேல்களும் கருத்திட்டப் 
பைிகள் பூர்த்திோகும் ேகர பதிவு செய்ேப்பட்டு பாதுகாப்பாக கேக்கப்பட்டுள்ளது.  இந்த 
ஒட்டுசமாத்த முேற்ெிேிலும் பேன்படுத்தப்பட்ட  சதாழில்நுட்பங்ககளப் பின்ேருமாறு 
பட்டிேற்படுத்த முடியும். 
 
1.5.1 அதிதவக வதீி நலடபொலத மற்றும் ஏலனய பிரச் ிலனகள் சதொடர்பிைொன 
அவதொனிப்பு. 
 

புலனாய்வுக் குழு, ஒரு ெமூகேிேலாளர் (ஆயலாெகர்), ஒரு சேளிக்கள ஒருங்கிகைப்பாளர், 
இரண்டு குழுத் தகலேர்கள் முப்பது (30) ஆராய்ச்ெி உதேிோளர்ககளக்  சகாண்டுள்ளது. 
குழுோனது, கருத்திட்டத்துடன்  சதாடர்பான பல்யேறான பிரச்ெிகனகள்  சதாடர்பில் ஆரம்ப 
புலனாய்ேிகன  யமற்சகாண்டுள்ளது.  யதெிே ேதீி ேகலேகமப்புக்கான இகைப்புக்ககள 
(பரிமாற்றங்கள்) இனங்காணுதல், நிலப்பகுதி அம்ெங்கள், PAPsஇன் குடியேற்றங்களின் 
தன்கம மற்றும் ோழ்ோதார முகறகள், அேர்களின் சொத்துக்கள், ொத்திேமான ஏகனே 
உட்கட்டகமப்பு  யமம்பாடுகள், மீள்குடியேற்றப் பிரச்ெிகனகள், பாதிக்கப்படாத நபர்கள்  
சதாடர்பில்  யநரடி மற்றும் மகறமுகத் தாக்கம்  யபான்ற ேிடேங்கள் அதில் 
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது.  
 
1.5.2 குடும்பத் தலைவர்கள்/கொைி உரிலமயொளர்களின்  மூக – சபொருளொதொர மற்றும்  
ச ொத்துக்கலள ஒப்புரவு ச ய்யும் ஆய்வு. 
 

முதலாேது ேகரேிகனத் தோரித்தயபாது, ேதீி செல்லும் நகடபாகதேில் ேெித்து. 
கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் சதாடர்பான  தகேல்ககளச்  யெகரிப்பதற்கு உேர்  
சதாழில்நுட்பம் உறுதிப்படுத்திே ேினாக்சகாத்து பேன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  (பின்னிகைப்பு III 
Aமற்றும்  B ஐ பார்க்கவும்). மத்திே யகாட்டிகன அகமத்தல் ஆய்வு இடம்சபற்று யேகளேில் 
முன்சனடுக்கப்பட்டது.  ேதீி செல்லும் நகடபாகதேில் பல்யேறான இடங்ககள 
இனங்காண்பதற்கு  சதாழில்நுட்பத் தகேல்கள் பேன்படுத்தப்பட்டன. (1: 10000மற்றும்1: 2000 
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செேற்ககக் யகாள் புககப் படங்கள்).  தரவுச் யெகரிப்பு முழுேதும் ெகல கைக்கீட்டு 
உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் சேளிக்கள ஒருங்கிகைப்பாளர்கள், ஆயலாெகரின் யநரடிக் 
கண்காைிப்பின் கீழ் செேற்பட்டுள்ளதுடன், தரேிகனச்  யெகரிக்கும் குழு மற்றும் ஆயலாெகர்  
ேதீி செல்லும் நகட பாகத முழுேகதயும்  நடந்து   சென்று பார்த்துள்ளனர். 

ேதீி நகடபாகத மற்றும் ROW சதாடர்பில்  யபாதிே தகேல் இன்கமேின் காரைத்தினால் 
பல பதிலளித்தேர்கள், மிகவும் ெிக்கலான புரிந்துைர்வுககள  கேத்திருந்தனர். 
பதிலளித்தேர்கள் அகனேருக்கும் கருத்திட்ட ேிளக்கம் ேழங்கப்பட்டது(RDAேினால் 
யமம்படுத்தப்பட்ட ெிற்யறடு மற்றும் RAPஇன் ேிபரங்களுடனான ஆயலாெகரின்  
யேண்டுயகாள் கடிதம்).  யமலதிக ேிபரங்களுக்கு பின்னிகைப்பு IV மற்றும் V ஐ பார்க்கவும்.  
யமலும்,  செேற்ககக் யகாள் படங்கள், பதிலளித்தேர்களினால்  யகாரப்பட்டயபாது 
காட்டப்பட்டன.  

தற்யபாகதே ேகரவுக்காகப் பேன்படுத்தப்பட்ட முகற, முதலாேது ேகரேின் 
தோரிப்புக்காகத்  தரேிகனச்  யெகரிப்பதற்கு பேன்படுத்திே முகறகே பிரதானமாக 
தழுேிேதாகக் காைப்பட்டது.  ஆரம்ப ஆய்ேில் அகடோளங் காைப்பட்ட PAPsபட்டிேல்,  
உேர் திட்டங்கள் மற்றும் பாதிகப்பட்ட மற்றும் பாதிக்கப்படாத PAPs(கருத்திட்டத்தினால் 
பாதிக்கப்பட்ட மற்றும் பாதிக்கப்படாத நபர்கள்)எனஅகடோளங் காைப்பட்டு 

ேககப்படுத்தப்பட்டு காைப்பட்ட PAPsஉடன் ெரிபார்க்கப்பட்டது. 120 மீற்றர் நகடபாகதேில் 

முனசனடுக்கப்பட்ட ஆய்ேினூடாக 2014 ஆம் ஆண்டில்அகடோளங் காைப்பட்ட 
கருத்திட்டத்தினால்பாதிக்கப்படாத சதாகுதிேினர்,PAPs(கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட 

நபர்களின்)தரவுத் தளத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டனர். மீண்டும், மீதமான PAPs, கருத்திட்ட 
அலுேலகத்தில் காைப்பட்ட அேர்களின் பிரத்தியேகக் யகாகேயுடன் யமலும் 
ெரிபார்க்கப்பட்டனர். இப்பிரத்தியேகக் யகாகேகளுள், அேர்களிகனத்  சதாடர்புசகாள்ளக்கூடிே 
ேிபரங்கள் மற்றும் ஏகனே தகேல்கள் காைப்பட்டன. எனயே ஆய்வுக்குழு, அயநக 
யநரங்களில் அேர்ககளத்  சதாகலயபெிேினூடாக சதாடர்பு சகாள்ளுேதற்கு அேர்களின் 
தகேல்ககளப் பேன்படுத்தினர். அேர்ககளத்  சதாடர்பு  சகாள்ளுேதற்கு கடினமாக 
இருந்தயேகளேில், தந்தியராபாேமான முகறேில் அேலேர்கள் மூலம் இலக்கிடப்பட்ட 
PAPsக்குத் தகேல்  சதரிேிக்கப்பட்டது. இறுதிேில் உேர் திட்டத்தில் பட்டிேலிடப்பட்டிருந்த 
ெகல  PAPs ஐ அறிந்து சகாள்ளுேதற்கு ஆய்வுக் குழுவுக்கு இேலுமாகேிருந்தது.   யமலும், 
ஆராய்ச்ெிக் குழு உறுப்பினர்கள்,குழுத் தகலேர் மற்றும் ஆயலாெகர்கள்,  PAPsஇன் 
பிரத்தியேகக் யகாகேகளில்  ஒன்றுதிரட்டப்பட்ட தகேலிகன   யமலும் ெரிபார்ப்பதற்கு, ெில 
மாதிரி GNDs க்கு ேிஜேம்  செய்தனர். இப்பிரத்தியேகக்  யகாகேகள், மீள்குடியேற்ற 
உதேிோளர்களினால்  உருோக்கப்பட்டுள்ளன. PAPsஇன் முழுப்பட்டிேலும் ஒரு முகற 
அகடோளங்காைப்பட்டயதாடு, காைிச் சுேகீரிப்பு நகடமுகறகள் மற்றும் பிரச்ெிகனேிகனத் 
தீர்த்தல்  சதாடர்பில் முழுகமோன அனுபேத்திகனக்  சகாண்ட  கருத்திட்ட 
ஆயலாெகர்களுடன், இனங்காைப்பட்ட ெில ேிடேங்கள் சதாடர்பில் ஆராய்ச்ெிக் குழுேினால் 
கலந்துகரோடப்பட்டன. பிரயதெ நிர்ோகதத்தில் நீண்டகாலம்  யெகேோற்றிே  முன்கனநாள் 
இலங்கக நிர்ோக  யெகே உத்தியோகத்தர்கயள இந்த ஆயலாெகர்களாக உள்ளனர். 
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அகடோளங் காைப்பட்ட பிரச்ெிகனக்கிகடயே, ROWஎல்கலகள் அல்லது உள்ளூர் ேதீிகள் 
மற்றும் ஏகனே எல்கலகசளன ஒரு PAP  க்கு பல காைித்துண்டுகள் காைப்பட்டகம ஒரு 
முக்கிே பிரச்ெிகனோகவுள்ளது.   யமலும்,  காைிேின் ேகக மற்றும் சபறுமதிகளிகனக் 
சகாண்டு அளகேோளர்களின் அளகேகளின் பிரகாரம் ெில காைிகள் துண்டாக்கப்பட்டுள்ளன. 

எனயே, ஒரு PAP,முன் திட்டங்களில் குறிப்பிட்டோறு பல காைித் துண்டுககள 

கேத்திருக்க முடியும்.  ஆய்வுக் குழுேின் தரவுச் ெரிபார்ப்புக்கு எதிராக இப் பிரச்ெிகன ஒரு 
குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்திகன ஏற்படுத்திேிருந்தது. 
 
எனினும், காைிச் சுேகீரிப்பு முன்சனடுப்புக் கருத்திட்டம், உேர் நிகலேிகன எட்டி மிகவும் 
முன்யனற்றகரமாக நகடசபற்றுக் சகாண்டிருக்கின்றது. அங்குள்ள பல காைித்துண்டுகளின் 
உரிகமோளர்களிகன இன்னும் ெரிேர அகடோளங் காை முடிேேில்கல.  யமலும் அதகன 
அேதானித்தயபாது, ெில காைித்துண்டுகள் தனிோர் உரிகமோளருக்கு  சொந்தமாகவுள்ளது 

என்பகத உய்த்தறிே முடியும்.   அங்கு45காைித் துண்டுகளிருந்தும்  ஒரு உரிகமோளரும் 
இன்னமும் உரிகம  யகாராததால், தனிோர் காைிேின் கீழ் ெரிோன தகேலிகன 

நிகலநாட்டுேதற்கு  அங்குள்ள 24காைித் துண்டுகள் இன்னமும் முேற்ெிக்கின்றன. அரெ 

மற்றும்  சபாதுக் காைிேின் கீழ், 463 காைித் துண்டுகள் உள்ளன என்பதுடன் 35 காைித் 
துண்டுகள் முகறயே அகடோளங் காைப்பட்டுள்ளன.  யமலும், ROW ேகரபடத் திட்டப் 

பிரச்ெிகனகளின் காரைமாக சுேகீரிப்புத் சதாடர்பில் தீர்மானிக்கப்படுேதற்குள்ள34 
காைித்துண்டுகள் அங்யக காைப்படுகின்றன. அங்கு  சமாத்தமாக ஆய்ேின் கீழ் 3,015 காைித் 
துண்டுககள் அகடோளங் காைப்பட்டுள்ளன.  

 
1.5.3 பொதிக்கப்பட்ட  சபொதுவொன  ச ொத்துக்கள், அர  அலுவைகங்கள் மற்றும் 
பயன்பொடுகள்  சதொடர்பொன ஆய்வு : 
 

அதியேக ேதீி, குறிப்பிட்ட அரெ காைிகள் மற்றும் கட்டகமப்புக்ககள ஊடறுத்துச்  
செல்லுகின்றது. அங்யக ெில ெமுதாேத்திற்கு உரித்தான காைி மற்றும் கட்டகமப்புக்கள்  
காைப்படுகின்றன, ேியெடமாக, இச்சொத்துக்கள் ெமுதாே அகமப்புக்களினால்  
யமம்படுத்தப்படுகின்றன. ஒப்படீ்டளேில், அரெ நிறுேனங்களின் எண்ைிக்கக.  காைிகள் 
மற்றும்  சொத்துக்ககள, தனிோர்  சொத்துக்களுடன் ஒப்பிடும்யபாது குகறோகயே 
காைப்படுகின்றன. இந்யநாக்கத்திற்சகன ஒரு தனிோன ேினாக்சகாத்து தோரிக்கப்பட்டுள்ளது.  
யமலதிக ேிபரங்களுக்கு பின்னிகைப்பு VI Aமற்றும்B ஐ  யநாக்கவும். யமயல ேிபரிக்கப்பட்ட  

முன் திட்டங்களினூடாக (Advance Traces) இக்காைித் துண்டுகள்  யமலும் 
ெரிபார்க்கப்பட்டுள்ளன. 
 

1.5.4  லமயக்குழு கைந்துலரயொடல் : 
 

ஒரு கமேக் குழு கலந்துகரோடலானது (FGD), ேகரேறுக்கப்பட்ட பகுதிேில்,  
கலந்துகரோடலில் பங்குபற்றும்  குழுப் பங்களிப்பாளர்களின் கருத்துக்கள். உளப்பாங்குகள், 
உைர்வுகள் மற்றும் கருத்து  ஆய்வு   யபான்ற   யநாக்குககளக் சகாண்டு கேனமாகத் 
திட்டமிடப்பட்டுள்ளசதான்றாகும்(யமலதிக ேிபரங்களுக்கு பின்னிகைப்பு VIIஐ 
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யநாக்கவும்).கமேக் குழுக்கள் ஒரு ெீரான ெமுதாேத்திலிருந்து  அதாேது   சபண்ககளத்  
தகலேராகக் சகாண்ட குடும்பங்கள், ட்றக் ொரதிகள்,  யபரூந்துச் ொரதிகள், ேறுகமோன 
யெரிப்புறத்தில் ேெிப்யபார், ஊதிேம் சபறும் ஊழிேர்கள்,  ேதீியோர ேிற்பகனோளர்கள், 
நானாேித  ேிோபாரிகள்,  இகளஞர்கள், மாைேர்கள், ேிேொேிகள்,  சபண்கள் 
(இல்லத்தரெிகள்), அரெிேல்ோதிகள் (பாராளுமன்ற, மாகாை மற்றும் உள்ளூராட்ெி அதிகார 
ெகபகள்), கிராம உத்தியோகத்தர்கள்மற்றும் ேிேொே ஆராய்ச்ெி மற்றும் உற்பத்தி 
உதேிோளர்கள் யபான்யறார்களிலிருந்து  சதரிவு செய்ே முடியும். FGD (கமேக் குழுக் 
கலந்துகரோடல்) ஐ நடாத்துேதற்கு முன்னர், ஆய்வுக் குழு, பங்குபற்றுபேர்களின்  
தனித்துேமான பரியொதகன அட்டேகைேிகனேடிேகமத்தது. FGD இல் 

பங்குசகாள்பேர்களின் எண்ைிக்கக, சதாடர்புபட்ட குழுேிலிருந்து 6-12 
அங்கத்தேர்களுக்கிகடயே இருந்தது.  யமலும் பல தகடகேகளில்  ஆயலாெகரினால் ேதீி  
சதாடர்பிலான  யகாட்டிகனத் திட்டமிடுதல் மற்றும் உண்கமோன காட்ெிககளப் 
பேன்படுத்துேதன் மூலம்  கட்புல நுட்பங்ககளப் பேன்படுத்துதல் மீது கேனஞ் 

செலுத்தப்பட்டது.    இதன் பிரகாரம்ஒட்டுசமாத்தத்தில் 44 FGDs (கமேக்குழுக் கூட்டங்கள்) 
நடாத்தப்பட்டன.   

FGD  ஐ நடாத்தும்  ஆயலாெகர்,  கருத்திட்டத்தின் யநர்மகற மற்றும் எதிர்மகறோன 
தாக்கங்ககள  இனங்காண்பதற்கு அதிக கேனஞ்  செலுத்தியுள்ளார். இவ்ேகனத்து உண்கமக் 
காரைிகளும் குறிப்சபடுக்கப்பட்டதன் பின்னர் இவ்ேறிக்கககள் EAஇன் கருத்திட்டப் 
பைிப்பாளருக்கு ெமர்ப்பிக்கப்படும். ெகல கலந்துகரோடல்களும் சொந்த  சமாழிேியலயே 
நடாத்தப்பட்டன (ெிங்களம்). பங்குபற்றிேேர்ககள அடிப்பகடோகக்  சகாண்டு (உதாரைமாக 
ேர்த்தகர், நிறுேனத் தகலேர்கள், பாரிேளேிலான ேைிக உரிகமோளர்கள் யபான்யறார்) ெில 
யநரங்களில்  ஆங்கில  சமாழியும் பேன்படுத்தப்பட்டது. 

 
1.5.5முக்கிய தகவைொளரிலன  தநர்கொைல்கள் மற்றும் பங்குதொரரிலனப் பகுப்பொய்வு  
ச ய்தல் 
 

முக்கிே தகேலாளர்கள் முக்கிேமாக உள்ளனர். அதிலும் சபரும்பாலானேர்கள் மக்களாக 
உள்ளதுடன் அேர்கள் பல்யேறான அரெ மற்றும் பிரத்தியேக நிறுேனங்ககளப் 
பிரதிநிதித்துேப்படுத்துகின்றனர்.ஏகனேேர்களாக, குடிொர் ெமுதாேத் தகலேர்கள்/பிரதிநிதிகள் 
அகே, சபௌத்த யதரர்கள், கிறிஸ்தே தந்கத, CBOதகலேர்கள்/அங்கத்தேர்கள் 
ேிளங்குகின்றனர்.   சதாடர்புட்ட நபர், ஒரு பிரயதெம் அல்லது நிர்ோகப் பிரிவுக்கான  
சபாறுப்பிகன ேழகமோக ேகிக்கின்றார். உதாரைமாக, பிரயதெ செேலாளர், 
இவ்ேிபரிப்புக்குள் இகைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்,   நபராகவுள்ள அேன்/அேள் பிரயதெ 
செேலகப் பிரிவுகளின்  ெகல நிர்ோக ேிடேங்களுக்கும் சபாறுப்பாகவுள்ளார் 
என்பதுடன்,RDAொர்பில் காைிச் சுேகீரிப்பிகனயும் ககோளுகின்றார்.DSஉடனான  ஆழமான 
கலந்துகரோடல்கள்,  ெமூகப் பாதிப்புக்கள் சதாடர்பான  பல்யேறான பிரச்ெிகனககள  

ஆராய்ேதற்கு உதேியுள்ளது.  FGDநிகழ்ோக, ஒவ்சோரு முக்கிே தகேலுக்கும் unique 
checklist  பேன்படுத்தப்படுகிறது. (யமலதிக தகேல்களுக்கு பின்னிகைப்பு 

VIIIயநாக்கவும்).ஒட்டுசமாத்த முக்கிே தகேலாளர்களாக, DS, நகர ெகபMayorமற்றும் 
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தகலேர், பிரயதெ ெகபேின் தகலேர்,   சபாலிஸ் நிகலேங்கள் மற்றும்  யபாக்குேரத்துப் 
பிரிவுகளின் தகலேர்கள், பாடொகல அதிபர்கள். ககத்சதாழில் அகமப்புக்களின் 
உரிகமோளர்கள், காைிக் கந்யதார் உத்தியோகத்தர்கள்,கேத்திேொகலேின் 

MOH/அத்திேட்ெகர்கள், ெமேத் தகலேர்கள்,CBOs/NGOsதகலேர்கள் மற்றும் ேிேொே 

உத்தியோகத்தர் உள்ளனர், கலந்துகரோடல்களின் ொரம்ெம், EAஇன் கருத்திட்டப் 

பைிப்பாளருக்கு ெமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. பிரதான தகேல்ககள ேழங்குயோர் 20 யபர்களுடன் 
கலந்துகரோடல் நடாத்தப்பட்டது. 

 

1.5.6 ட்டம் மற்றும்   சகொள்லக வலரவிலன மீளொய்வு  ச ய்தல். 

1.6  மூகப் பொதுகொப்புத்  ததலவப்பொடுகளின் பரிமொைங்கள் 

 

யமயல எடுத்துக் காட்டப்பட்டோறு, திட்டமிடப்பட்ட கருத்திட்ட அமுற்படுத்தலின் காரைமாக 
மக்கள் மற்றும் ெமுதாேத்திற்கு ஏற்படக்கூடிே மிகவும்  யமாெமான  பாதிப்புக்ககளத் 
தடுத்தல் அல்லது குகறத்தல் RAPஇன் (மீள்குடியேற்ற  செேற்பாட்டுத் திட்டத்தின்) பிரதான  
யநாக்கமாகும். அவ்ோறு இல்கலோேின், நாட்டின் ெட்டம் மற்றும்  சகாள்ககத் திட்டத்துடன் 
ெகல அகடோளங் காைப்பட்ட மற்றும் எதிர்பாராத ெம்பேங்ககள கருத்திட்டத்தின் EA 
கேனத்திற்  சகாள்ளுதல்  யேண்டும். எனினும்,  இச்  செேற்பாடுககளத் திட்டமிடுேது, 
EAக்கு சுலபமான பைிேல்ல. அது  யமலும் அபிேிருத்திக் கருத்திட்டத்தின் 
முக்கிேத்துேத்தின் மீது தங்கியுள்ளது. சபாதுோக இவ்ேகனத்துச்  செேற்பாடுகளாக, ெமூகப்  
சபாருளாதாரம் மற்றும் கலாொரம் காைப்படுகின்றது. அபிேிருத்திேின் ெமூகப் 
பரிமாைங்களில் RAPமுக்கிமாகவுள்ளது. எனயே RAPஇல்  கருதப்பட்டுள்ள  அவ்ோறான 
பரிமாைங்ககள பின்ேருமாறு பட்டிேற்படுத்த முடியும். அகே,  

1. நில ேகக 

2. தனிோர், அரெ மற்றும்  சபாதுோன காைித் துண்டுகளின் GPSதகேல் 

3. சொத்து உரிகமோளரின் அல்லது பேன்பாட்டாளரின்  சபாதுோன தகேல் (சபேர், 

முகேரி, கிராமம், GND, DSD, மாேட்டம்,  யதெிே அகடோள அட்கட இலக்கம், 
இனம்  யபான்றன) 

4. குடும்பத் தகேல் 

5. ேிோபாரத் தகேல் (குடிேிருப்பாளர், ஏயதனும்  ேிோபாரச்  செேற்பாட்டில் 
சதாடர்புபட்டிருப்பின்)  

6. காைி உரித்து ேிபரங்கள் 

7. பேிர்கள் மற்றும் யேளாண்கம  சதாடர்பான தகேல்கள் 

8. பாதிக்கப்பட்ட  சொத்துக்களின் ேகககள் மற்றும் ேிபரங்கள் 

9. காைி உரித்துடன்  சதாடர்புபட்ட ெட்டம்ொர்  அல்லது தனிப்பட்ட பிரச்ெிகனகள் 

10. காைி உரிகமோளர் மற்றும் குடும்பத்தின் தற்யபாகதே ேருமானம் மற்றும்  
செலேின ேகககள் 

11. ேங்கிக் கைக்கு மற்றும் எடுக்கப்பட்ட கடன் ேெதிகள் 

12. பாதிக்கப்பட்ட ேடீு மற்றும் கட்டிடத்திற்கான மீள்குடியேற்ற மாற்றடீுகள் 

13. ெமூக ேகலேகமப்புத் தகேல் 
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14. சூழல் சதாடர்பில் PAP’sஇன் அபிப்பிராேம் மற்றும் கருத்திட்டத்தின் ெமூத் தாக்கம் 
(யநரடி மற்றும் மகறமுகம்) 

15. காைிச் சுேகீரிப்பு மற்றும் மீள்குடியேற்றம் சதாடர்பில் தற்யபாதுள்ள ெட்டங்கள் 
மற்றும்  சகாள்ககககள PAP’sபுரிந்து சகாள்ளுதல் ;மற்றும் 

16. பாதிக்கப்பட்டகாைிசதாடர்பிலானமாதிரிேகரபடம் 
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அத்தியொயம்II: ட்டம் மற்றும்  சகொள்லக வடிவலமப்பு 
 

இந்த அத்திோேமானது, இக்கருத்திட்டத்துடன்  சதாடர்பான  காைிச் சுேகீரிப்பு மற்றும் மீள் 
குடியேற்றத்திற்கான  ெட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு முகறக் கட்டகமப்பிகனக் 
கலந்துகரோடுகின்றது. இகே பின்சதாடர்ந்து பின்பற்றப்பட யேண்டிே முன்சனடுப்புக்கள் 
மற்றும் நகடமுகறககளத் திட்டமிடுகின்றது.  
 

2.1. ட்ட வலரவு 
 

2.1.1கொைி (நிைச்) சுவகீரிப்புச்  ட்டம் 
 

பரந்தளேில் யநாக்கின் இலங்ககேில் இரண்டு ேககோன நிலங்கள்  காைப்படுகின்றன ; 
அகே, தனிோர் நிலம் மற்றும் அரெ நிலமாகும்.  நில உரித்து  சதாடர்பில் பாரம்பரிேத் 
திட்டத்தின் பிரகாரம்,  பிரத்தியேக நிலங்களின் உரித்து தீர்மானிக்கப்படுேதுடன், காைி 
உரித்திகன ஒப்பகடத்தல்  சதாடர்பில் பிரச்ெிகனகள் மற்றும்  யமாதல்கள்  எற்படும்  
யேகளேில்  தற்யபாதுள்ள ெட்ட முகறகள்  அப்பாரம்பரிே ெட்ட முகறேின் கீழ் 
ேிதிக்கப்படும். பிறர் உகடகமோக்குதல், அபிேிருத்தி உரிகமககள மாற்றுதல்   
சதாடர்பிலான முக்கிே ெட்டங்கள் (பிரதானமாக,  அரெ நிலக் கட்டகளச் ெட்டம், காைி 
அபிேிருத்திக் கட்டகளச் ெட்டம், அரெ நிலம் ேிற்பகன சதாடர்பிலான ெட்டம், மானிேங்கள் 
ெட்டம், ேிேொேம் அபிேிருத்திச் ெட்டம் மற்றும் காைிச் சுேகீரிப்புச் ெட்டம்) ஊடாக அரெ 
நிலம் நிர்ேகிக்கப்படும்.தனிோர் மற்றும் அரெ இவ்ேிரு நிலம்  சதாடர்பான உரித்தில் பல 
ேகககள் உள்ளன. இது இக்கருத்திட்டத்துடன்  சதாடர்பான இழப்படீ்டுக்கான அடிப்பகடத் 

தகககமேிகன ேழங்குகின்றது. (யமலதிக ேிபரங்களுக்கு அட்டேகை 52 :உரித்து பற்றிே 
கட்டகமப்பிகன பார்க்கவும்.) 
 

2.1.21950 ஆம் ஆண்டின் கொைிச் சுவகீரிப்புச்  ட்டம் (LAA),சதொடர்ந்து அதற்குச்  
ச ய்யப்பட்ட திருத்தங்கள் மற்றும் சதொகுக்கப்பட்ட விதிமுலறகள். 
 

1950 ஆம் ஆண்டின் காைிச் சுேகீரிப்புச் ெட்டம் (LAA), பல முக்கிே ெட்ட ஏற்பாட்டிகனக்  
சகாண்டுள்ளது. இச்ெட்ட ஏற்பாடானது, காைிகள் சுேகீரிப்புக்கான  ஏற்பாடுககள 
முன்சனடுக்கின்றது.  இது,  காைிகள், கட்டகமப்புக்கள் மற்றும் பேிர்களுக்கான ெந்கத 

ேிகிதங்களிலான இழப்படீடுக்  சகாடுப்பனேிகன ேழங்குகின்றது. 1950 ஆம் ஆண்டின் 

காைிச் சுேகீரிப்புக் ெட்டம்(LAA),பிரதானமாக நிலம்  சதாடர்பில் ஆங்கில ோெக ெட்டங்ககள 

மாதிரிோகக்  சகாண்டு தோரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் 1919ஆம் ஆண்டின்காைிச் சுேகீரிப்புக் 

கட்டகளச் ெட்டம்,  1946 ஆம் ஆண்டின் காைிச் சுேகீரிப்புத் சதாடர்பிலான அதிகாரத்திகன 

ேழங்கும் நகடமுகறச் ெட்டம் மற்றும்1964 ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம் இலக்கக் காைிச் 
சுேகீரிப்புச் ெட்டம் என்ற ெட்டங்களுடன்  சேளிேிடப்பட்டது. 
 

LAAஇன்று  பல திருத்தங்ககள முன்சனடுத்துள்ளதுடன், இறுதிோன பதிப்பாக 1986  ஆம்  

ஆண்டின் பதிப்பு ேிளங்குகின்றது.  2008 ஆம் ஆண்டில் LAAஒழுங்கு ேிதிகளுக்கு 
திருத்தங்கள் செய்ேப்பட்டு “புனரகமப்புச் செலவு” உடன் சதாடர்புபட்டதாக மீள்குடியேற்றத் 
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திட்டம்  சதாடர்பில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்திகனக்  சகாண்டு,  2009 ஆம் ஆண்டின் ஜனேரி 

20 ஆந் திகதி,  செவ்ோய்கிழகம, 1585/7என்ற ேர்த்தமானி அறிேித்தலினூடாக 
அறிேிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
1585/7என்ற இலக்க மற்றும் 20.01.2009 என்ற இலக்க ேர்த்தமானி அறிேித்தல், முதலாேதாக 
காைிச் சுேகீரிப்புப்   சபறுமதிேிகன மதிப்படீு  செய்யும் ஒயர ேககோன திட்டத்திகன 
உருோக்குேதற்கு எடுக்கப்பட்ட முேற்ெிசோன்றாேதுடன், காைிச் சுேகீரிப்புச் ெட்டத்துடன்  
அமுற்படுத்தப்பட்ட  சகாகடக் சகாடுப்பனவு  சபாதி   என்று ஒவ்சோரு நிறுேனத்தினாலும்  
ேியெடமாகப் பின்பற்றப்பட்ட  நிோரைம் ேழங்கும்  சபாதிசோன்று அதனூடாக புத்தாக்கஞ்  
செய்ேப்பட்டுள்ளது. இரண்டாேதாக,  காைிச் சுேகீரிப்புச் ெட்டத்தினூடாக 
நகடமுகறப்படுத்தப்பட்ட நகடமுகறேின் கீழ் நீண்டகாலமாக  நிகறயேற்றப்படாத 
பைிசோன்று நிகறயேற்றப்பட்டுள்ளது. குறிப்பிட்ட ேர்த்தமானி அறிேித்தலில் 
குறிப்பிட்டோறு, இவ் ஒழுங்கு ேிதி அதன் 63(2)(ஈ) பிரிேின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதுடன், 
அப் பிரிேில்  குறிப்பிடப்படும்  ெந்கத ேிகலேிகன மதிப்படீு செய்ேதற்கு அடிப்பகடோகக்  
சகாள்ளப்பட்ட காைிச் சுேகீரிப்புச் ெட்டத்தில்  ேியெடமாகக்   குறிப்பிடப்பட்டிருக்கேில்கல 

என்பதாகும்.  2008  ஆம் ஆண்டு ஒழுங்கு ேிதிகளின் பிரகாரம், சொத்துப் பாதிப்புக்ககள 
மதிப்படீு  செய்தல் பிரதானமாக பின்ேரும் ேிடேங்களின்  காரைமாக இடம்சபற்றுள்ளது.  

1. நிலத் துண்டுககள ஆரம்ப நிலத்திலிருந்து பிரித்து ஒதுக்கிேதன் பின்னர் மதிப்படீு   
செய்தல், ேதீி அபிேிருத்தி   யநாக்கங்களுக்சகன நிலத்திகன  சுேகீரிக்கும்யபாது  
ஒருநிலத்திலிருந்துயதகேோகும் நிலப்பரப்பளவு மிகவும் ேகரேறுக்கப்பட்டுள்ளதால், 
அப்பரப்பிகன  யேறான நிலப் பரப்சபான்றாக எடுப்பதற்கு அது மிகவும் ெிறிே 
பகுதிசோன்றாேதால் பேனுள்ள   செேற்பாட்டிற்குப்  சபாருத்தமற்ற  காரைத்தினால் 
அதன் ெந்கதப் சபறுமதி குகறயும். 

2. கட்டகமப்புக்களின்  சபறுமதிேிகன மதிப்படீு  செய்யும்யபாது, மறுெீரகமப்புச்  
செலேிகனக் கேனத்திற்  சகாள்ளாது  யதய்மான அடிப்பகடேின் கீழ் மதிப்படீு  
செய்தல். 

3. உரித்தாளிகளுக்கு  இடம்சபறும் ேன்முகற மற்றும்  மீறல்ககளக் கேனத்திற் 
சகாள்ளாது  மதிப்படீ்டிகன முன்சனடுத்தல். 
 

LAAநகடமுகறகளின் ேரிகெோன ஒழுங்கு பின்ேரும் அட்டேகைேில் 
பட்டிேற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
 

அட்டவலை 4 : கொைிச் சுவகீரிப்புக்கொன நலடமுலறகள் 
ச யற்பொடு சபொறுப்பொன முகவர் 

காைிச் சுேகீரிப்புப் பியரரகைேிகன 
தோரித்துச் ெமர்ப்பித்தல் 

கருத்திட்டச்  செேற்பாட்டில் 
ஈடுபடும்/அமுற்படுத்தப்படும் நிறுேனம் 
 

ஆய்வுக்கான கட்டகளேிகன ேழங்குதல் (LAA 

S. 2)  

காைிமற்றும்காைிஅபிேிருத்திஅகமச்சு 

அறிேித்தல்ககளத் தோரித்துப் பதிவு  செய்தல் 
(S. 2)  

பிரயதெ  செேலாளர் 

முன் திட்டத்திகனத் தோரித்தல் அளகேத் திகைக்களம் 
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காைிேிகனச் சுேகீரிப்பதற்கான கட்டகளேிகன 
ேழங்குதல் (S. 4)  

காைி மற்றும் காைி அபிேிருத்தி அகமச்சு 

பிரிவு 04 அறிேித்தல்ககளப் பதிவு செய்து  
சேளிேிடுதல் (S. 4) 

பிரயதெ  செேலாளர், அரெ அச்ெகம். 
 

ஆட்யெபகை ேிொரகைகள் கருத்திட்டச்  செேற்பாட்டில் 
ஈடுபடும்/அமுற்படுத்தப்படும் நிறுேனம் 

ேர்த்தமானிஅறிேித்தல் (S. 5)  பிரயதெ  செேலாளர், அரெ அச்ெகத் 
திகைக்களம். 

ஆரம்பத் திட்டத்திகனத் தோரித்தல் 
Preparation of preliminary plan  

அளகேத் திகைக்களம் 

ேர்த்தமானிஅறிேித்தல் (S. 7)  பிரயதெசெேலாளர் 
ேிொரகைகள்(S. 9) பிரயதெசெேலாளர் 

தீர்மானம்(S. 10-1)  பிரயதெசெேலாளர் 

சபறுமதி ேிகல மதிப்படீ்டுத் திகைக்களம் 

ேழங்குதல்  (S. 17)  பிரயதெசெேலாளர் 

இழப்படீ்டுக்சகாடுப்பனவு பிரயதெசெேலாளர் 

கட்டகள(S. 38a) காைி மற்றும் காைி அபிேிருத்தி அகமச்சு, 
அரெ அச்ெகக் கூட்டுத்தாபனம். 

ஏற்பாடு (S. 38a) காைி மற்றும் காைி அபிேிருத்தி அகமச்சு, 
அரெ அச்ெகக் கூட்டுத்தாபனம். 

உரிகமேிகன ஒப்பகடத்தல் பிரயதெ செேலாளர், கருத்திட்டச்  
செேற்பாட்டில் ஈடுபடும்/அமுற்படுத்தப்படும் 
நிறுேனம். 

காைிேிகனப் பதிவு செய்தல் பிரயதெ செேலாளர், கருத்திட்டச்  
செேற்பாட்டில் ஈடுபடும்/அமுற்படுத்தப்படும் 
நிறுேனம். 

Source: Social Assessment and Involuntary Resettlement Compliance Manual, Road 

Development Authority of the Ministry of Highways and Road Development, 2009 

 
2.1.3 கொைிச் சுவகீரிப்பு, மீள் குடிதயற்றக் குழுவின் முன்சனடுப்பு (பிரதத  மட்டம்) மற்றும் 
கொைிச் சுவகீரிப்பு மற்றும் மீள்குடிதயற்றப்பதில் வழங்கும் குழுவின் முன்சனடுப்பு. 
(அலமச் ரலவ இழப்பீட்டு  தமன்முலறயீட்டுச்  லப) 

 

காைிச் சுேகீரிப்புக் ெட்டத்திற்கு, 1585/7 என்ற இலக்க மற்றும் 2009.01.20ஆந்திகதிே 

ஒழுங்குேிதி, 2008 மறுெீரகமப்பு ேர்த்தமானி அறிேித்தலிகன அறிமுகஞ்  செய்தயதாடு, 
காைிச் சுேகீரிப்பு மற்றும் மீள்குடியேற்றக் குழுேின் ேிடேத்துகறேிகன, புதிே 
மறுெீரகமப்பினூடாக உள்ளடக்க முடியும் என்பதால் இக்குழுேின் மீளாய்வு 
முன்சனடுப்பிகன நிறுத்துதல்   யேண்டும்.  யமலும், காைிச் சுேகீரிப்புச் ெட்டத்தின் கீழ்  
சுேகீரிக்கப்பட்ட காைிகளின்  இழப்படீ்டுப்  சபறுமதிககளத் தீர்மானிப்பதற்கு பல்யேறான 
நிறுேனங்களினால்  பாேிக்கப்பட்ட காைிச் சுேகீரிப்பு மற்றும் மீள்குடியேற்றக் குழு 
முன்சனடுப்பு மற்றும் அதற்குச் ெமமான  செேற்பாட்டுப் பாேகனேிகன நிறுத்துேதற்கு 
காைி அகமச்ெினால் சதளிோன ஆயலாெகனகள் ேழங்கப்பட்டுள்ளதுடன்,  காைிப்  
சபறுமதிககள மதிப்பிடும்  ஒயர திட்டமாக முன்சனடுப்பதற்கு அகமச்சு அதனூடாக 
எதிர்பார்க்கின்றது. காைிச் சுேகீரிப்பு மற்றும் மீள்குடியேற்றக் குழு, அவ்யேகள  
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அமுற்படுத்தப்பட்ட சபருந் சதருக்கள் மற்றும் ேதீி அபிேிருத்தி அகமச்ெினால் 
அமுற்படுத்தப்பட்ட ெலுககக்  சகாடுப்பனவு சபாதி  ஆரம்பிக்கப்பட்டது. பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் 
பிரயதெ மட்டத்தில் காைிச் சுேகீரிப்பு மற்றும் மீள்குடியேற்றக் குழு முன்சனடுப்பின் 
தீர்மானம் சதாடர்பில்திருப்திேற்றிருப்பின், அேர்களின் பங்களிப்புடன் ெமுதாே மட்டத்திலும் 
மற்றும் பிரயதெ மட்டத்திலும்  ேிடேங்ககள ேிொரகை செய்யும் முன்சனடுப்பினூடாக, கீழ் 
மட்ட நிலங்களுக்கு நிோரைம் ேழங்குேதற்காக இந்தச் ெலுககக் சகாடுப்பனவுப்  சபாதி  
பேன்படுத்தப்பட்டது. 

 
2.1.4கொைி அபிவிருத்திக் கட்டலளச்  ட்டம் (1935) 

 

இந்த ஒழுங்கு முகறச் ெட்டம் மற்றும் பின்னர் அதற்கு முன்சனடுக்கப்பட்ட 
திருத்தங்களுக்ககமே, அரெ நிலங்களில் ேெிப்பேர்களுக்கு அந்த ஆக்கிரமிப்பிகன 
ெட்டரீதிோக்குேதற்கு பிரயதெ  செேலாளரிடம் யேண்டுயகாள் ேிடுக்க முடியும்.  பின்னர் 
சுேகீரிக்கும் உத்தியோகத்தர் (பிரயதெ  செேலாளர்) அது சதாடர்பில் புலனாய்சோன்றிகன 
முன்சனடுத்து, இந் நிலத்திகன ஒதுக்குதல் அல்லது  அரெின்  ேியெட யதகேப்பாட்டிற்கு 
அேெிேமில்கலோேின், ஆரம்பத்தில்  ஒரு ேருட காலப்பகுதிக்கு  அனுமதிப் பத்திரசமான்று 
ேழங்கப்படும்.  பின்னர், இந் நபருக்கு நீண்ட காலம் ேரி அடிப்பகடேின் கீழ் நிலம்  
ேழங்கப்படும் என்பதுடன், இவ் ேரி அனுமதி ெட்டரீதிோன உறுதிப் பத்திரத்திற்கு ெமம் 
என்பதுடன், அத்தககே சொத்துக்களிலிருந்து  அேர்ககள அகற்றுேதற்கு உரிகமேில்கல 
என்பதாகும்.  இவ் உறுதி உரித்துக்கள் சுேர்ை பூமி மற்றும்  ஜே பூமி  என்ற  சபேர்களில் 
அகழக்கப்படுகின்றன. 
 

அரெின் நிலங்ககள அத்துமீறி ஆக்கிரமித்துள்யளார்ககள இரண்டு ேககோக  ேககப்படுத்த 
முடியும். (1).  மத்திே தர ேருமானத்திகனக்  சகாண்யடார் – ஏகனே ேிேொே நிலத்திகனக்  
சகாண்ட ேடீ்டு அலகுகள். (2). கீழ் மட்ட ேருமானத்திகனக்  சகாண்யடார் – நிலத்திகனக்  
சகாண்டிராத குடும்ப அலகுகள், அரெின் நிலங்கள் யேறான யதகேகருதி  
ஒதுக்கப்படாதிருப்பின், அரெின் நிலத்திகனப்  பகிந்தளிக்கும்யபாது நிலத்திகனக்  சகாண்டிராத 
குடும்ப அலகுகளுக்கு ேியெட கேனஞ் செலுத்தப்படும். 
 
2.1.51981 ஆம் ஆண்டின் 73ஆம் இைக்க வதீி அபிவிருத்தி அதிகொர  லப 

 

(1981)ேதீி அபிேிருத்தி அதிொர ெகபச் ெட்டத்தினூடாக, ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார 
ெகபேிகன நிறுவுேதற்கு யதகேோன ஏற்பாடுகள்  செய்ேப்பட்டுள்ளதுடன், ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகபேிடமுள்ள அதிகாரம், செேற்படுகள், கடகமகள் மற்றும்  சபாறுப்புக்கள் 
ேியெடமாகக் காட்டப்பட்டுள்ளன.  ெட்டத்தின் இரண்டாேது பகுதிேினூடாக ேதீி  அபிேிருத்தி  
சதாடர்பிலான பிரயதெங்ககள அறிேிப்பதற்கு ஏற்பாடுகள் ேழங்கப்பட்டுள்ளதுடன், ேதீி 
அபிேிருத்தி என்னும் ெட்டத்தில் பாேிக்கப்பட்ட கருத்தினூடாக புதிே ேதீிககள 
நிர்மாைித்தல் அல்லது பராமரித்தல் அல்லது  காைப்படும்  ேதீிககள  யமம்படுத்துதல் 
(அபிேிருத்தி என்பதற்குள் அகலமாக்குதல், மட்டமாக்குதல், நகடபாகதககள உருோக்குதல், 
தூசுககளக் குகறப்பதற்கு  உடனடித் தீர்வுககள எடுத்தல் அல்லது  சபாதுோன திருத்தப் 
பைிகளுக்கு  யமலான  யேண்டிே  பைிசோன்று) எனப்  சபாருள்  சகாள்ளப்படும். 
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ஏகனே ேிடேங்களுள், ஒன்றிகைந்த ேதீிககளத் திட்டமிடுதல், யமம்படுத்துதல், 
இவ்ோறான திட்டங்ககள  அரெின்  அங்கீகாரத்திற்காகச் ெமர்ப்பித்தல், அங்கீகாரத்தின் 
பின்னர் ேதீி அபிேிருத்தித் திட்டங்கள், பைிகள் மற்றும் செேற்பாடுககள  அடுற்படுத்துதல்  
ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார  ெகபக்கான  சபாறுப்புக்கள்  மற்றும் கடகமகளாகும்.  
 

ெட்டத்தின் 8ேது பிரிேின் கீழ், ேிடேத்திற்குப்  சபாறுப்பான அகமச்ெர்  அேர்களால் பிரயதெ, 
யதெிே ேதீித் யதகேப்பாடுகள் மற்றும் ேதீி அபிேிருத்தி முகாகம மற்றும் நிர்ோகம்   
சதாடர்பில்  தகுந்த  செேற்பாடுககளக்  கேனத்திற்கு   சகாண்டு,  ேர்த்தமானி 
அறிேித்தலில் சேளிேிடப்படும் (யதகே மற்றும்  சபௌதிக எல்கலகள் காட்டப்படும்) 
கட்டகள அல்லது அறிேித்தல் பின்னர் ேதீி அபிேிருத்திப் பிரயதெசமான்றாக பிரகடனஞ்  
செய்ேப்படும். 

 
ெட்டத்தின் 22ேது பிரவு,   சபாது  யநாக்கங்ககளக்  கேனத்திற்  சகாண்டு ேதீி அபிேிருத்திப் 
பைிக்கு காைிேிகனச் சுேகீரித்துக் சகாள்ளுதல் சதாடர்பானது  என்பதுடன்,  பிரகடனஞ்  
செய்ேப்பட்ட ேதீி அபிேிருத்தி  ேலேத்திற்கு உரித்தான அகெோத அல்லது அகெயும்  
சொத்துக்கு, காைிச் சுேகீரிப்புச் ெட்டத்தின் [பிரவு22 (2)]பிரகாரம்   சகாடுப்பனவு செய்ேப்பட  
யேண்டிே  நிதிேிகனச் செலுத்தி, ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகபேினால் சுேகீரித்துக்  
சகாள்ளுதல் மற்றும் ேதீி அதிகார ெகபக்கு ஒப்பகடப்பதற்குத்   யதகேோன  ஏற்பாடுகள் 

ேழங்கப்பட்டுள்ளன.  ஆதலால், காைிச் சுேகீரிப்புச் ெட்டத்தின் 2 ேது பிரிேின் கீழான 
அறிேித்தலிகன சேளிேடீு  செய்ேப்பட்டதன் பின்னர்.  காைி அல்லது  ஏகனே  
சொத்துக்ககளச் சுேகீரித்துக்  சகாள்ேதாேின்  அவ்ோறு  செய்ேதற்கு  பின்பற்றயேண்டிே  
செேல் நகடமுகறகள் அச்ெட்டத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

 
2.1.5 1947ஆம் ஆண்டின் 8ஆம் இைக்க அர  நிைக் கட்டலளச்  ட்டம் 

 

இது 1947ஆம் ஆண்டின்  8ஆம் இலக்க அரெ நிலக் கட்டகளச் ெட்டம் என அறிேப்பட்டுள்ளது. 
ேழங்கப்பட யேண்டிே நில மானிேங்கள் மற்றும் அம் மானிேங்களுக்சகன அறேடீு 

செய்ேப்பட யேண்டிே ோடகக, ெட்டத்தின் (ஆ) பிரிேினூடாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது.  22 ேது 

பிரிேில் குறிப்பிட்டோறு,  இம்மானிேங்கள்  இடம்சபற  யேண்டிேது 50  ேருடம் ேகரோன  
காலப்குதிக்கு என்பதுடன்,  ெட்டத்தில்  காட்டப்பட்டுள்ள குறிப்பிட்ட படிேத்திகனப்  பூர்த்தி  
செய்து,  மானிேத்திகனப்  சபற்றுக்  சகாள்ளுேதற்கு  ஒப்பமிட  யேண்டிே அதிகாரத்திகனக்  
சகாண்ட உத்தியோகத்தரினால்  ஒப்பமிடப்படுதல் யேண்டும்.  அரெின்  நிலசமான்றிகனப் 
சபற்றுக் சகாள்ளுேதற்கு  எதிர்பார்த்துள்ள  நபராேின்  உரிே பிரயதெ அரொங்க அதிபருக்கு 
யமன்முகறேடீ்டிகனச்  செய்தல்  யேண்டும்.  பிரயதெத்திற்குரிே  காைி  ஆகைோளர் 
அல்லது அரெ அதிபரினால் தீர்மானிக்கப்படும் ேரிப்பைம் அந்நபரினால்  செலுத்தப்படுதல் 
யேண்டும். ேியெடமான சூழ்நிகலகளில், புககேிரதப் சபாது முகாகமோளர் மற்றும்  
சகாழும்புத் துகறமுகத்தின்  தேிொளர் யபான்ற  உத்தியோகத்தர்களுக்கு, தமது ேிடேப் 
பரப்பிற்குள் ேரும் நிலங்களிகன ோடககக்கு ேிடுேதற்குத் யதகேோன ஏற்பாடுகள்  
இச்ெட்டத்தினூடாக ேழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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2.1.71871ஆம் ஆண்டின்22ஆம் இைக்கத் தடுப்புக் கட்டலளச்  ட்டம் 
 
பிரத்தியேக நிலத்திற்குள்  அத்துமீறி பிரயேெித்து அதில் பத்து ேருடங்களுக்கு அதிகமான  

காலம் ேெித்துள்ள  நபர்களுக்கு இக் கட்டகளச் ெட்டத்தின் 3 மற்றும் 13 ேது பிரிேின்  கீழ் 
நீதிமன்றினூடாக  அந்நிலம் சதாடர்பில் புலம்சபேர்ந்த உரிகமககளப்  சபறுேதற்கு  
யேண்டுயகாளிகன ேிடுக்க முடியும். 
 
ேியெட  யநாக்கங்களுக்கான   சொத்துக்ககளக் கட்டாேமாகக் சகாள்ேனவு செய்ேதற்கு 
ோய்ப்பிகன ேழங்குேதற்கு ஏற்ற ேககேிலும் மற்றும்  ெந்கதப் சபறுமதிேின் பிரகாரம்  
இழப்படீு  ேழங்கும்  யதகேப்பாட்டிகனத் தேிர்த்தல் மற்றும் அதன் கீழுள்ள   ஏயதனும் 
ேியெட ேகரேகறகள், நிபந்தகனகள் மற்றும்  சபறுமதி தீர்மானிக்கப்படும் ேியெட  
சூழ்நிகலகளில்  ேிதிக்கக்கூடிேோறு தோரிக்கப்பட்ட ெட்டங்கள், ஒழுங்கு ேிதிேில் 
காட்டப்பட்டுள்ளன. ெட்ட அதிகாரத்தின் கீழ்,  இழப்படீு செலுத்துதல், அரெினால்  
சொத்துக்ககளக் கட்டாேமாக சுேகீரித்துக்  சகாள்ளும்யபது அல்லது  அரசுக்கு ஒப்பகடக்கும் 
யபாது அச்ெட்டங்கள் ேிதிக்கப்படும். 
 
 1978ஆம் ஆண்டின் 41ஆம் இலக்க நகர அபிேிருத்தி அதிகார ெகபச் ெட்டம் 

 1979ஆம் ஆண்டின் 17ஆம் இலக்கத் யதெிே ேடீகமப்பு அதிகார ெகபச் ெட்டம் 

 1978ஆம் ஆண்டின் 4ஆம் இலக்க சகாழும்பு சபரும்பாகம் சபாருளாதார ஆகைக்குழுச் 
ெட்டம் 

 1946ஆம் ஆண்டின் நகர மற்றும் நாடு திட்டமிடற் கட்டகளச் ெட்டம் 

 

 1972ஆம் ஆண்டின் 1ஆம் இலக்க காைிச் ெீர்திருத்தச் ெட்டம் –1972ஆம் ஆண்டின் 
26ஆம் இலக்க  காைிச் ெீர்திருத்த  ஆகைக்குழுச் ெட்டம் 

 1968ஆம் ஆண்டின் 15ஆம் இலக்க  சகாழும்பு மாேட்ட (தாழ் நிலப் பிரயதெங்கள்) மீட்பு 
மற்றும் அபிேிருத்திச் ெகபச் ெட்டம். 

 1972ஆம் ஆண்டின் 7ஆம் இலக்க ோடககச் ெட்டம் மற்றும்  அதற்குச்  செய்ேப்பட்ட 
1980ஆம் ஆண்டின் 55ஆம் இலக்க மற்றும் 2002ஆம் ஆண்டின் 26ஆம் இலக்கத் 
திருத்தங்கள். 

 1972ஆம் ஆண்டின் 5ஆம் இலக்க கூட்டுறவுச் ெங்கச் ெட்டம், 
 1973ஆம் ஆண்டின் 1ஆம் இலக்க ேடீ்டு ேெதி ெட்டங்களுக்கான உச்ெேரம்பு 

 1973ஆம் ஆண்டின் 11ஆம் இலக்க ேடீ்டு உரிகமோளர் ெட்டம் 

 1968ஆம் ஆண்டின் 14ஆம் இலக்க சுற்றுலா அபிேிருத்திச் ெட்டம் 

 கடயலாரப் பாதுகாப்புச் ெட்டம் 

 1979ஆம் ஆண்டின் 58ஆம் இலக்க ேிேொே  யெகேகள் ெட்டம் 

 1956ஆம் ஆண்டின் 45ஆம் இலக்க மற்றும் 1973 ஆம் ஆண்டின் 37  ஆம் இலக்க 
ேதீிகள் மற்றும் ேடீகமப்புச் ெட்டங்கள்  

 1979ஆம் ஆண்டின் 23ஆம் இலக்க இலங்கக மகாேலி அதிகார ெகபச் ெட்டம் 
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ஆதலால், அத்துமீறிக் குடிேிருப்யபார்களுக்கு  காைி உரித்துக்ககளக் யகாருேதற்கு 
இக்கட்டகளச் ெட்டம் முக்கிேமானதாகும் (நிலத்திற்கு முன்சனடுக்கப்பட்ட   யமம்பாடுகளுக்கு 
மாத்திரம்). சபாதுோக, சபரும்பாலான அபிேிருத்திக் கருத்திட்டங்களில் பல அத்துமீறிக் 
குடிேிருப்யபார்ககள  அகடோளங் காை முடியும் என்பதுடன்,  இக்கருத்திட்டத்திலும் 
கேனத்திற்  சகாள்ளப்பட யேண்டிே எண்ைிி்க்கக இருப்பார்கள் என ஊகிக்கப்படுகின்றது. 
 
2.1.8 1931ஆம் ஆண்டின் 19ஆம் இைக்க  சபௌத்த மத இடங்களின் ச ொத்துக்கள் ட்டம் 
(விஹொலர மற்றும்  ததவொைகம்  ட்டம்) 
 

இது  சதாடர்பிலான மூலச்ெட்டம்  பிரித்தானிேரினால் 1886ஆம் ஆண்டில் அறிமுகஞ்  
செய்ேப்பட்டுள்ளதுடன் அது 1931ஆம் ஆண்டில் திருத்தஞ் செய்ேப்பட்டுள்ளது. 
நிர்ோகிகளினால் அர்ப்பைிப்பு உறுதி அல்லது கடந்தகால முடிோட்ெிகளின் பிரகாரம்  
மானிேங்களினூடாக  ேிஹாகரகள் மற்றும்  யதோலேங்களுக்கு   ேழங்கப்பட்ட காைிகள்  
சதாடர்பியலயே இச்ெட்டம் உள்ளது.  உதாரைமாக, 19ஆம் இலக்க ேிஹாகர மற்றும்  
யதோலகம் கட்டகளச்  ெட்டத்தின் பிரகாரம், அச்ெட்டத்தின் கீழ் ேரும்   சபௌத்த மத 
இடங்களுக்கு உரித்தான  சொத்துக்ககள முகாகம  செய்யும் அதிகாரம் அச்ெட்டத்தின் 
பிரகாரம் நிேமிக்கப்பட்ட அறங்காேலர்  ெகபசோன்றுக்கு ஒப்பகடக்கப்படும். இந்த  சபௌத்த 
மத இடங்களின்  சொத்துக்களில்  சபரும்பாலானகே   யமம்படுத்தப்படேில்கல என்பதுடன், 
பல இடங்கள் குகறோன பாதிப்புக்கு உள்ளான  காடுகளாக ேிளங்குகின்றன.  அகே 
அறங்காேலர் ெகபகளின் முகாகமேின் கீழ் நிர்ேகிக்கப்படுகின்றன. பிற ஏற்பாடுகளுக்கு 
யமலாக,  சபாதுச்  செேற்பாடுகளுக்சகன  இவ்ோறான  நிலங்ககளச் சுேகீரித்துக்  
சகாள்ளும்  யேகளேில், அதற்கான  இழப்படீுகள்  இழப்படீுககள ேழங்குேதற்கு 
ேிஹாகரகள் மற்றும்  யதோலேங்களின்  அறங்காேலர்ளுக்குள்ள  உரிகம  சதாடர்பிலான  
ஏற்பாடுகள்  இச்ெட்டத்தில்  சதளிோகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

 
 

2.1.9 வனக்கொப்புக் கட்டலளச்  ட்டம் 

 

ேனங்களாகப் பிரகடனஞ்  செய்ேப்பட்டுள்ள  காைிகள்  ேனஜேீராெிகள் திகைக்களத்தின் 
கீழ்  நிர்ேகிக்கப்படுகின்றது. இக்காைிககள  நீண்டகாலம் குத்தகக அடிப்பகடேின் கீழ் 
ேிடுேிப்பதற்கு இத்திகைக்களம்  அதிகாரத்திகனக்  சகாண்டிருக்கேில்கல என்பதுடன்  
ேருடந்யதாறும் புதுப்பிக்க யேண்டிே  அனுமதிப் பத்திரங்களிகன மாத்திரம்  அடிப்பகடோகக்  
சகாண்யட ேிடுேிக்க முடியும்.  எவ்ோறாேினும் பாதுகாப்பு ேலேத்தினுள் அகமேப் சபற்ற  
நிலங்கள் மற்றும் உேர் பாதுக்காப்பினுள்  அகமேப்  சபற்ற  நிலங்ககள  யேறு  
செேற்பாடுகளுக்கு  ேிடுேிப்பதற்கு ேன ஜேீராெிகள் திகைக்களம் அதிகாரத்திகனக்  
சகாண்டிருக்கேில்கல. நிகறயேற்று நிறுேனங்கள்/கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகினால்  
யகாரிக்ககேிடுக்கும் பட்ெத்தில்,  யதெிே சுற்றாடல் ெட்டத்தில் பரிந்துகர செய்ேப்பட்டுள்ள  
கருத்திட்டம்  சதாடர்பிலான  நிபந்தகனகள்  பூர்த்தி  செய்ேப்பட்டதன் பின்னர்,    சபாதுச்  
செேற்பாடுகளுக்குத் யதகேோன நிலங்கள் ேனஜேீ ராெிகள் பாதுகாப்புத் திகைக்களத்தினால் 

ேிடுேிக்கப்படுதல் யேண்டும்.  10 கியலா மீற்றருக்கு  யமலான நீளத்திகனக்  சகாண்ட  
ேதீிசோன்றிகன நிர்மாைித்தல் அல்லது  ஒரு  சஹக்டேருக்கு அதிகமான நிலத்திகனக் 
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காடற்ற  செேற்பாடுகளுக்கு மாற்றுதல்  பரிந்துகர செய்ேப்பட்ட கருத்திட்டசமான்றாக 
அறிேப்படுகின்றது.  பாதுகாப்பான காசடான்றுக்கு ஒரு கியலா மீி்ற்றர் தூரம் உள்யள 
அபிேிருத்திப் பைிசோன்று  இடம்சபறுமாேின், கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகினால் சூழல் 
தாக்க மதிப்பீி்ட்டு அறிக்ககசோன்று  தோரிக்கப்பட்டு மத்திே சுற்றாடல் அதிகார ெகபேின் 
அங்கீகாரத்திகனப்  சபற்றுக் சகாள்ளுதல்  யேண்டும். அதன் பிரகாரம் மத்திே அதியேக 
ேதீிகள் பல, ேனக் காப்பகத்தினூடாக  பேைஞ்  செய்கின்றகமேினால், இக் கட்டகளச் 
ெட்டத்தின்  ேிதிகளுக்கு கேனஞ்  செலுத்தப்படுதல்  யேண்டும். 

 
2.1.10 1980 ஆம் ஆண்டின்  47ஆம் இைக்கத்  தத ிய சுற்றொடல்  ட்டம் 
 

மத்திே அதியேக ேதீிகள் கருத்திட்டத்தின் சமாத்தச்   செேற்பாடும்,1980 ஆம் ஆண்டின்  

47ஆம் இலக்கத்  யதெிே சுற்றாடல் ெட்டத்திகனத் தழுேிேதாக உள்ளது.  ெட்டம்  
சதாடர்பில் இடம்சபற்றுள்ள 1988ஆம் ஆண்டின் 56ஆம் இலக்கத் திருத்தங்களினூடாக  சுே 
ேிருப்புக்கு ேியராதமான மீள்குடியேற்றம்  சதாடர்பில் ெில ஏற்பாடுகள் 
முன்கேக்கப்பட்டுள்ளன.  யதெிே சுற்றாடல் ெட்ட ஏற்பாடுளின் கீழ்  அங்கீகாரம்  சபறப்பட  
யேண்டிே  கருத்திட்டங்கள் மற்றும்  செேற்பாடுகள் சுற்றாடல் ேிடேத்திற்குப்  சபாறுப்பான 
அகமச்ெரினால் பரிந்துகரக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
858/14 என்ற இலக்க  23.02.1995ஆந் திகதிே ேர்த்தமானி அறிேித்தலினூடாக சுற்றாடல் 
ேிடேத்திற்குப்  சபாறுப்பான அகமச்ெரினால்  யதெிே சுற்றாடல் ெட்டத்தின் ேிதிகளின் 
பிரகாரம், அங்கீகாரம் சபறப்பட யேண்டிே கருத்திட்டங்கள் மற்றும்  செேற்பாடுகள்  

பிரகடனஞ்  செய்ேப்பட்டுள்ளன.  அது  சதாடர்பான  பட்டிேலின்  12 ேது ேிடேம் “அேெர 
சூழ்நிகலககளக் காரைமாகக்  சகாண்டு இடம்சபற யேண்டிே மீள்குடியேற்றத்திகன ேிட, 

100 குடும்பங்களுக்கு அதிகமான சதாகுதி சுேேிருப்புக்கு ேியராதமான மீள்குடியேற்றம்” எனக் 
காட்டப்பட்டுள்ளது. இதன் பிரகாரம், மத்திே அதியேக ேதீிகள் கருத்திட்டமும்   யதெிே 
சுற்றாடல் ெட்டத்துடன்  சதாடர்பான  ேிதிகளின்  கீழ் ேருதால், இக் கருத்திட்டத்தின் 
ஒவ்சோரு படிநிகல  சதாடர்பிலும்  சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு அறிக்கக மற்றும்  
மீள்குடியேற்ற  செேற்பாட்டுத் திட்டம்  தோரித்தல் அேெிேமாகும். 
 
2.1.11 வறுலம நிவொரைக் கட்டலளச்  ட்டம் 

 
1939ஆம் ஆண்டின்  30 ஆம் இலக்க ேறுகம நிோரைக் கட்டகளச் ெட்டம் முதலில்  
சகாழும்பு, கண்டி மற்றும்  காலி  யபான்ற மாநகர ெகபகள்  சதாடர்பில் அறிமுகஞ்  
செய்ேப்பட்டுள்ளதுடன், 1974ஆம் ஆண்டுெமூக யெகேகள் ஆகைக்குழுேினூடாக  இச்ெமூகப்  
பாதுகாப்பு ேகலேகமப்பு நாட்டின்  ஏகனே  பிரயதெங்களிலும் அறிமுகஞ்  
செய்ேப்பட்டுள்ளது. ேறிே மக்களின் ெமூகப் பாதுகாப்புத் சதாடர்பில்  இந்நாட்டில் 
ேிதிக்கப்பட்டுள்ள  அயநகமான  ெட்ட ஏற்பாடுகள் இச்ெட்டத்திகன அடிப்பகடோகக் 
சகாண்டுள்ளன. உதாரைமாக,  ஜனெேிே மற்றும் ெமுர்த்தி (தற்யபாது அமுற்படுத்தப்படும் 
நிகழ்ச்ெித் திட்டம்)  யபான்ற  ேறுகமேிகன ஒழிக்கும்  நிகழ்ச்ெித் திட்டங்கள் இந்தக் 
கட்டகளச் ெட்டத்திகன அடிப்பகடோகக்  சகாண்டு  கட்டிசேழுப்பப்பட்டுள்ளன.  ேறிே 
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ெமுதாேமாக இனங்காைப்பட்டுள்ள  மக்களின் ோழ்க்ககத் தரத்திகன யமம்படுத்துதல் 
இந்நிகழ்ச்ெித் திட்டங்களின் யநாக்கமாகும். 

 
2.1.12பிள்லளகள் மற்றும் சபண்களின் பொதுகொப்புக்கொகத் தயொரிக்கப்பட்டுள்ள கட்டலளச் 
 ட்டங்கள். 
 

பிள்களகள் மற்றும் இகளயோர்ககள  யெகேேில்  ஈடுபடுத்துதல்  சதாடர்பிலுள்ள  ெட்ட  
ஏற்பாடுகள்  மிகவும் ெிக்கலான நிகலகமேிகனக்  சகாண்டுள்ளதுடன், பல கட்டகளச் 
ெட்டங்களினூடாக  இது  சதாடர்பில் கேனஞ்  செலுத்தப்படுகின்றது.  இக்கட்டகளச் 
ெட்டங்கள் அல்லது ெட்டங்களின்  யநாக்கமாேது, பிள்களககளப் பாதுகாத்தல், அேர்களின் 
கல்ேிக்கான அகமதிோன சூழசலான்றிகன உருோக்குதல் மற்றும் ஓய்ேிகன 
ேழங்குேதாகும். 

 
இலங்கக அரெினால் 1983ஆம் ஆண்டில்  அகமக்கப்பட்டுள்ள சபண்கள் ொெனமும்   
யமற்குறிப்பிட்ட யநாக்கங்ககளயே பிரதிபலிப்பனோகவுள்ளன. அதற்கு  யமலாக, 1995 மற்றம் 
1998 ஆண்டுகளில் தண்டகனச் ெட்டக் யகாகேக்கு இடம்சபற்ற மறுெீரகமப்பினூடாகவும், 
பாலிேல் ேன்முகற, துஷ்பிரயோகம் மற்றும்  சபண்களிகனக் கடத்தி ேிற்றல்  யபான்ற 
ேிடேங்கள்  சதளிோக ேிளக்கம்  ேழங்கப்பட்டுள்ளதுடன் இத்தேறுகளுக்கான   

தண்டகனகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.  யமலும் 2005  ஆம் ஆண்டின் 34  ஆம் இலக்க 
உள்ளூர் ேன்முகறேிகனத் தடுக்கும் ெட்டத்தினூடாகவும்  பிள்களகள் மற்றும் சபண்கள் 
பாலிேல் ேன்முகறக்கு, துஷ்பிரயோகத்திற்கு உட்படுத்துதல்,  அேர்ககளக் கடத்தி ேிற்பகன 
செய்ேகதத் தடுப்பதற்காக அேர்களுக்கு ெட்டக் காப்பு  ேழங்கப்பட்டுள்ளது. பியரரிக்கப்பட்ட 
கருத்திட்டத்தினூடாக பாதிப்புக்குள்ளான நபர்களின் ோழ்ோதாரத்தின் மீது  யநரடித் தாக்கம் 
ஏற்படும் என்பதுடன்,  சொத்து உரித்துக்கு  ஏற்படும் பாதிப்பு, மறுோழ்வு மற்றும் 
மீள்குடியேற்றச் செேற்பாட்டினூடாக அேர்கள் ெில மாறுபாட்டிற்கு உட்படுத்தப்படுேர்.  
ஆதலால், பிள்களகள் மற்றும்  சபண்களுக்கு  இக்கருத்திட்டத்துடன் சதாடர்பான  
செேற்பாடுகளின் காரைமாக  ஏயதனும் பிரச்ெிகனகளுக்கு முகங்சகாடுப்பதற்கு  யநரிடின்  
யமற்குறிப்பிட்ட ெட்டங்கள் மற்றும் ொெனங்கள்  அேர்களின் உரிகமககளப் பாதுகாப்பதற்காக 
எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளது. கருத்திட்டத்தின் காரைமாக, அேர்கள் உட்படுத்தப்படும் 
கேனத்திற்குக் சகாள்ளப்பட  யேண்டிே  நிகலேின்  காரைமாக இப்பிள்களகள் மற்றும்  
சபண்கள்  ோயதனும் பிரச்ெிகனசோன்றுக்கு  முகங்சகாடுக்கும் குழுசோன்றாக  
கேனத்திற்குக்  சகாள்ளப்படுேர். 
 

2.1.13சதொழிைொளர்  ட்டம் 
 

இலங்ககேின் சதாழிலாளர் ெட்டம் அது சதாடர்பிலான கட்டகளச் ெட்டங்கள்  25 உள்ளன 
என்பதுடன், அவ்ேகனத்தும் சதாழிலாளர் திகைக்களத்தின் ஆகைோளரினால் 
நகடமுகறப்படுத்தப்படும். அேற்றினுள் பின்ேரும் கட்டகளகள்/ெட்டங்கள் மிகவும் 
முக்கிேமானகேோகக் கருதப்படுகின்றன.  
 

1) 1941ஆம் ஆண்டின் 21ஆம் இலக்கச் ெம்பளச் ெகபக் கட்டகளச் ெட்டம் 
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2) 1934ஆம் ஆண்டின் 19ஆம் இலக்க சதாழிலாளர் இழப்படீ்டுக் கட்டகளச் ெட்டம் 

3) 1935ஆம் ஆண்டின் 14ஆம் இலக்க  சதாழிற் ெங்கக் கட்டகளச் ெட்டம். 
4) 1954ஆம் ஆண்டின் 19ஆம் இலக்க ககடகள் கட்டகளச் ெட்டம் 

5) 1865ஆம் ஆண்டின் 11ஆம் இலக்க  யெகே ஒப்பந்தக் கட்டகளச் ெட்டம் 

6) 1983ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க பைிக்சகாகடகள் ெட்டம் 

7) 1956ஆம் ஆண்டின் 47ஆம் இலக்க  சபண்கள், இகளயோர்கள் மற்றும் பிள்களகள்   
சதாழில் ெட்டம் 

8) 1998ஆம் ஆண்டின் 50ஆம் இலக்க  யதெிே ெிறுேர் பாதுகாப்பு அதிகார ெகபச் ெட்டம் 

9) 1980ஆம் ஆண்டின் 46ஆம் இலக்க ஊழிேர் நம்பிக்கக நிதிேச் ெட்டம் 

10) 1958ஆம் ஆண்டின் 15ஆம் இலக்க ஊழிேர்  யெமலாப நிதிேச் ெட்டம் 

 
1956ஆம் ஆண்டின் 47ஆம் இலக்க சபண்கள், இகளயோர் மற்றும் ெிறுேர்ககளசதாழிலில் 
ஈடுபடுத்தும்  ெட்டம் மற்றும்1998ஆம் ஆண்டின் 50ஆம் இலக்க  யதெிே ெிறுேர் பாதுகாப்பு 
அதிகார ெகபச் ெட்டத்தினூடாக ேிதிக்கப்பட்டுள்ளோறு ெிறுேர்கள்  சதாழிலில் 
ஈடுபடுத்தப்படுேது  தகட செய்ேப்பட்டுள்ளது.  ேதீி அபிேிருத்தித் துகறயுடன்  சதாடர்பான 
எந்தசோரு உதேிக் கருத்திட்டத்திலும் இந்நிபந்தகனககளப் பின்பற்றுதல்  யேண்டும் 

என்பதுடன், ஒவ்சோரு சதாழிலாளரும் 10 ேேதிற்கு  யமற்பட்டேராக இருத்தல்  யேண்டும்.  
 

இச்ெட்டங்களினூடாக  சபண்களின் உரிகமகளும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளதுடன்,  சபண்கள் 
ெமமாக நடாத்தப்படுதல்  யேண்டும் எனத் சதளிோகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  ஆதலால், 
இக்கருத்திட்டத்துடன்  சதாடர்பான ெகல ஒப்பந்த உடன்படிக்கககளில்   இத் யதெிே ெட்ட 
ேிதிகள் பின்பற்றப்படுதல்  யேண்டும் என்பது  சதளிோேதுடன், பின்ேரும் ேககேில் 
ோெகசமான்றிகன ஒவ்சோரு ஒப்பந்தம் மற்றும் உப ஒப்பந்த ஆேைங்களில் உள்ளடக்குதல் 
கட்டாேமானதாகும்.  

 

“ஒப்பந்தக்காரர் மற்றும் உப ஒப்பந்தக்காரர்கள்,   சபண்கள்   சதாடர்பில் அகனத்து  சதாழில் 
ோய்ப்புக்ககளயும் ேழங்குதல் யேண்டும் என்பதுடன், கட்டுமாைப் பைிககளச்  
செேற்படுத்துதல்  சதாடர்பில்  அேர்களுக்குப்  சபாருத்தமான  பைிகள்  அகடோளங் 
காைப்படுதல்  யேண்டும்.  சபண்கள் உத்தியோகத்தர் குழாம் மற்றும் சதாழிலாளர்,  ெம 
யேதனம் மற்றும் ெம பைி  சதாடர்பில் ெம ெம்பளம் என்ற நிபந்தகனேின் கீழ்  கடகமேில் 
ஈடுபடுத்தப்படுதல் யேண்டும். ஊழிேர் சதாகுதிேினுள் சபண்கள் பங்களிப்பிகன 
ேலுவூட்டக்கூடிேோறு ஒப்பந்தக்காரர்கள் சபாருத்தமான பைிச் சூழசலான்றிகன  
முன்சனடுத்துச்  செல்லுதல்  யேண்டும் என்பதுடன் தகுதிோன ெகல ேெதிககளயும் 
ேழங்குதல்  யேண்டும்”. 

 
ேதீி நிர்மாைத்துடன்  சதாடர்பான ெகல உதேிக் கருத்திட்டங்களும், இலங்ககேில் 
காைப்படும் சதாழிலாளர் ெட்டம்  சதாடர்பில் கேனத்திகனச்செலுத்தி, தமது நிர்மாைத்துடன்  
சதாடர்பான  பைிகளுக்கு  சபண்கள் மற்றும்  ஆண்கள்  யபான்ற இரு பகுதிேினகரயும்  
பங்குபற்றச்  செய்ேதற்கு ஊக்கப்படுத்துகின்றது. 
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2.1.14 வயல் நிைச்  ட்டம் 
 

ஒரு குறிப்பிட்ட காைிச் சுேகீரிப்பின்யபாது குத்தககக்கார ேிேொேி என்ற  சபேரினால் 
அகழக்கப்படும், நிலத்திகனப் பாேிக்கும் ேியெட குறிப்பிட்ட குழு அகடோளங் 
காைப்பட்டுள்ளது.  ஏயதனும் நில உரிகமோளரின் நிலத்தில் பேிரிடுேதற்காக  
கூட்டிகைந்த ேிேொேி என்ற ேககேில் தமது ஊழிேப் பகடேிகன ேழங்கும் ேிேொேிகள் 
இதன் மூலம் அறிேப்படுகின்றது. ோடககக்குப் பதிவு செய்தல், ேெத்திகனப்  பாதுகாத்தல்,  
பேிர் ேளர்ப்பிலிருந்து  குத்தகக ேழங்கும் அளேிகன ேகரேகற செய்ேதற்கும், 
ேியெடமாக  இந் நடேடிக்ககககள அமுற்படுத்துேதற்குத் யதகேோன நிறுேனங்ககள 

அகமப்பதற்கும், 1959  ஆம் ஆண்டில் இலங்கக அரெினால் குத்தகக ேிேொேிச் ெட்டம் 
நிகறயேற்றப்பட்டுள்ளது. அதன் பின்னர், ேிேொேச் ெட்டம்  சதாடர்பில்  முக்கிே 

மறுெீரகமப்பாக, 1979 ஆம் ஆண்டில்  இலங்ககக அரெினால் ேிேொே  யெகேச் ெட்டம் 
நிகறயேற்றப்பட்டுள்ளது.  இச்ெட்டத்தின் பிரகாரம், ெகல நிலங்கள், அதாேது ேேல் நிலங்கள், 
ேிேொே நிலங்கள், குத்தககக்கு ேழங்கப்பட்டுள்ள நிலங்ககளயும் உள்ளடக்கி, அந்தந்த  
பிரயதெத்திற்கு உரித்தான ேிேொே நிகலேங்களில் பதிவு  செய்ேப்படுதல்  யேண்டும். 
அச்ெட்டத்தின் பிரகாரம், ேேல் நிலங்கள்  சதாடர்பில்   யமலும் ஒரு புதிே ெட்டசமான்று 
இேற்றப்பட்டதுடன், அதன் பிரகாரம்   ேேல் நிலசமான்றில்  சநற் செய்ககேிகனத் 
தேிர்த்து,   ஏகனே  யேண்டிே செேற்பாட்டிற்குப்  பாேிக்கப்படின்,  உரிே  நபர் அல்லது 
நிறுேனம்  அது சதாடர்பில்  ேிேொே யெகேகள் திகைக்களத்தின் அனுமதிேிகனப் 
சபற்றுக்  சகாள்ளுதல் யேண்டும். 
 
 

2.2சகொள்லகவலரவு 
காைிச் சுேகீரிப்புச் ெட்டத்தினூடாக ஏற்பாடுகள் ேழங்கப்பட்டிருப்பது,  நிலங்கள், கட்டிடங்கள் 
மற்றும்  பேிர்ச்  செய்கககளுக்கான இழப்படீ்டுக்  சகாடுப்பனவுக்கு மாத்திரமாேதுடன், 
காைிச் சுேகீரிப்பின் காரைமாக உரிே நபர்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புக்ககளக் 
கட்டுப்படுத்துேதற்காகஅல்லது தடுப்பதற்காக மீள்குடியேற்ற  அடிப்பகடப் பிரச்ெிகனகளுக்கு  
தீர்வுககள ேழங்குேதற்கான  யதகேோன ஏற்பாடுகள் அதில் உள்ளடக்கப்படேில்கல.   
யமலும் ஒப்புரிகம ஆேைத்திகனக்  சகாண்டிராத  நபர்கள் மற்றும் இந்நிலத்தினூடாக 
தங்கிேிருக்கும் ஏகனே நபர்களுக்கு காைிச் சுேகீரிப்புச் ெட்டத்தின் கீழ் நிோரைங்கள் 
திட்டமிடப்படேில்கல. 
 
காைிச் சுேகீரிப்பின் காரைமாக நபர்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புக்ககள தடுப்பதற்கு அல்லது 
குகறப்பதற்குத் யதகேோன மாற்று நடேடிக்ககககளக் கண்டுபிடித்தல்  யபான்ற 
மீள்குடியேற்றத்திற்கான அடிப்பகடப் பிரச்ெிகனகளுக்குத் தீர்வுககள ேழங்கும்யபாது,  காைிச் 

சுேகீரிப்புச் ெட்டத்தில் தற்யபாதுள்ள ேகரேகறகளுக்குத் தீர்ோக 2001.05.24 ஆந் திகதி 
இலங்கக அரெினால், சுே ேிருப்புக்கு ேியராதமான மீள்குடியேற்றம்  சதாடர்பிலான  யதெிேக்  
சகாள்கக (அகமச்ெரகே ஊடாக) நிகறயேற்றப்பட்டுள்ளது. மீள்குடியேற்றச்  செேற்பாட்டில்,  
ஏயதனும் கருத்திட்டத்தினால் பாதிப்புக்குள்ளான நபர்களிடமிருந்து ேிடேங்ககள ேினவுதல் 
மற்றும் அேர்களின்   செேற் பங்களிப்பிகனப் சபற்றுக் சகாள்ளும் யதகேப்பாடு இத்யதெிேக்  
சகாள்ககேினூடாக சேளிக்சகாரைப்படுகின்றது. கருத்திட்ட அமுலாக்கல் நிறுேனத்தினால் 
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தோரிக்கப்பட்டு ேரும் மீள்குடியேற்ற செேற்பாட்டுத் திட்டங்ககள மீளாய்வு  செய்தல் 
மற்றும் அங்கீகரிக்கும் செேற்பாடு,  மத்திே சுற்றாடல் அதிகார ெகபக்கு 
ஒப்பகடக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இந்த  மீள்குடியேற்றச் செேற்பாட்டுத் திட்டம் சதாடர்பில்  
சபாதுமக்கள்  அறிந்துசகாள்ளுதல்  யேண்டும். 
 
2.2.1சுய விருப்புக்கு விதரொதமொன மீள்குடிதயற்றம் சதொடர்பிைொன  தத ியக்  சகொள்லக. 

 
அபிேிருத்திச்  செேற்பாடுகளுக்சகன அரெினால்  நிலங்கள் சுேகீரிக்கப்படுேதன்  காரைமாக  
சபாதுமக்களுக்கு ஏற்படும் பாதகமான ெமூக மற்றும்  சபாருளாதாரப் பாதிப்புக்களுக்குத் 
தீர்வுககள ேழங்குேதற்சகன சுே ேிருப்புக்கு ேியராதமான மீள்குடியேற்றம்  சதாடர்பிலான  
யதெிேக் சகாள்கக அரெினால் நிகறயேற்றப்பட்டுள்ளது.  சுேேிருப்புக்கு ேியராதமான 
காைிககளச் சுேகீரிப்பதகனக்  காரைமாகக்  சகாண்டு இடம்சபேர்ந்த மக்கள் 
முகங்சகாடுக்கும் இன்னல்களின் காரைமாக ெமூக அகமதிேின்கம, கேகலகள், 
பிரச்ெிகனகள் மற்றும் தகடககள எதிர்யநாக்க  யேண்டியுள்ளது.  இடம்சபேர்ந்த மக்களின் 
நிலங்கள் மற்றும் ோழ்ோதார இழப்பின் காரைமாக ேறுகம நிகலக்குத் தள்ளப்படுதல்,  
உைவுப் பாதுகாப்பு பிளேகடதல்,   சபாதுச்  சொத்து மற்றும் சபாதுச் யெகேககள 
அணுகுேதில் தகடயேற்படுதல்,  ஆதரிக்கும் குடிகளுடன்  பிரச்ெிகனகள் உருோகுதல்,  
தற்யபாதுள்ள ெமூக அகமப்புக்களுடன் உள்ள  சதாடர்புகள் பிளேகடதல்  யபான்ற 
துக்ககரமான ெம்பேங்களுள், முக்கிேமானகேோகும்.  இடம்சபேரும்  நபர்களின் 
மீள்குடியேற்றத் யதகேப்பாடுகளின் மீது எந்தசோரு கேனிப்பிகனயும் காட்டாது  
இடம்சபறும் அபிேிருத்திச்  செேற்பாடுகளின் காரைமாக அபிேிருத்தி மீது  சபாதுமக்கள் 
ேிருப்பு மற்றும் நம்பிக்கக உகடயும்.  இந்நிகலகம, அபிேிருத்தி மீது.   சபாதுமக்களின் 
எதிர்ப்பு அதிகளேில் அதிகரிப்பதற்கு ோய்ப்பாக அகமயும் என்பதுடன், அபிேிருத்திச்  
செேற்பாடுகளில் அதனூடாக எதிர்மகறோன ேிகளவுககள ஏற்படுத்தும். 

 
காைிச் சுேகீரிப்புச் ெட்டம்  யபான்ற அரெிேலகமப்பிகன ேிதித்தல், இவ்ோறான ஏகனே 
ஏற்பாடுகள் மற்றும் அதற்குச்  செய்ேப்பட்ட திருத்தங்களினூடாக ேிதிக்கப்பட்ட ஒழுங்கு 
ேிதிகள் முன்கேக்கப்பட்டிருப்பது, காைிகள், கட்டிடங்கள் மற்றும் பேிர்ச்  செய்கககளின் 
ெட்டரீதிோன  உரிகமோளர்களுக்கு  இழப்படீ்டுக் சகாடுப்பனேிகன ேழங்குேதற்காகோகும். 
பிரச்ெிகனக்குரிே நிலங்களில் பல ேருடங்களாக அதில் குடிேிருப்யபார்கள் மற்றும் 
அந்நிலங்களுக்காக உரித்து உறுதி ஆைேங்ககளக் சகாண்டிராத நபர்களுக்கு நிோரைங்ககள 
ேழங்குேதற்கான ஏற்பாடுகள் இச்ெட்ட ேிதிகளில் உள்ளடக்கப்படேில்கல.  சுே ேிருப்புக்கு 
ேியராதமாகக்  காைிககளச் சுேகீரிப்பதன் காரைமாக  இந்நபர்களுக்கு  ஏற்படும் 
ேிகளவுககள, முற்றிலும் மாறுபட்ட ேிதத்தில் தீர்க்கப்பட  யேண்டும்.   அதற்கு  யமலாக 
இழப்படீ்டுக் சகாடுப்பனவு சதாடர்பில் ஒதுக்கீடுககள ேழங்குதல் தேிர,  இடம்சபேர்ந்த 
மக்களின் ோழ்க்கககளில் ஏற்படும் தகலேிதி சதாடர்பில் யேறு எவ்ேித சபாறுப்பிகனயும் 
கருத்திட்ட அமுலாக்கல் நிறுேனங்கள் சகாண்டிருக்கேில்கல. உரித்துஉறுதி ஆேைங்ககளக் 
சகாண்டுள்ளேர்கள் சதாடர்பில் செேற்பட்டாலும் இழப்படீ்டுக் சகாடுப்பனேிகன 
ேழங்குேதால் மாத்திரம்   அேர்களின் ோழ்க்ககேிகன மிகவும் ெிறப்பான நிகலக்குக் 
சகாண்டுேர முடிோது. ஆகக்குகறந்த ேககேில், அேர்களில் சபரும்பாலாயனாருக்கு 
கருத்திட்டத்திகன அமுலாக்குேதற்கு முன்னர் காைப்பட்ட  நிகலக்கு புதிே 
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ோழ்க்ககேிகன மறுெீரகமப்பதற்கு அல்லது அதற்கு யமலான நிகலக்கு  
யமம்படுத்துேதற்குப் பல்யேறான உதேி அேெிேமாகும்.  உரித்து உறுதி  ஆேைங்களற்ற 
நபர்களுக்கு  ோழுேதற்காக ஒரு ேடீு,  சதாழில் மற்றும் ெமூகப்  சபாருளாதாரத்திகன 
அடிப்பகடோகக்  சகாண்ட  யேறு ேிடேங்ககள  மீளக் கட்டிசேழுப்புேதற்கு இன்னும் 
கூடுதலான ஆதரவு யதகேோகும்.  

 
காைிச் சுேகீரிப்புடன் சதாடர்பான கஸ்டங்கள், சுேேிருப்புக்கு ேியராதமான  மீள்குடியேற்றம்  
சதாடர்பிலான  யதெிேக்  சகாள்ககேினூடாக  கேனத்திற்குக் சகாண்டுேரப்பட்டுள்ளதுடன்,  
கருத்திட்டத்தில் இடம்சபறும் சுே ேிருப்புக்கு ேியராதமான மீி்ள்குடியேற்றத்திகனக்  
குகறப்பதற்கு  ெகல முேற்ெிககளயும் எடுத்தல் மற்றும் அவ்ோறு  செய்ேதற்கு  முடிோது 
யபாேின், பாதிப்புக்குள்ளான நபர்களுக்கு  தங்கள் ோழ்ோதாரத்திகன மீளவும்  
நிகலநிறுத்துேதற்கு  உதவுதல் அதன் யநாக்கமாகும்  (சகாள்ககப் பிரகடன  சேளிப்பாடு). 
சுேேிருப்புக்கு ேியராதமான மீள்குடியேற்றம்  சதாடர்பிலான  யதெிேக்  சகாள்கக, 
மீள்குடியேற்றத்திகனக் காரைமாகக் சகாண்டு ஏற்படும் அடிப்பகடப் பிரச்ெிகனகள் 
சதாடர்பில் தீர்ோக மீள்குடியேற்றத் திட்டசமான்றிகன அமுற்படுத்துேதற்கு  
ேிதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அதன் பிரகாரம் அதனூடாக (அ). பாதிப்புக்குள்ளான நபர்களுக்கு  
ஏற்படும்  பாதகமான பாதிப்புக்ககளத் தடுப்பதற்கு அல்லது குகறப்பதற்கு கருத்திட்ட 
மாற்றடீுககள ஆய்வு செய்தல், (ஆ). நிலம்  சதாடர்பில் உரித்து உறுதி  ஆேைங்ககளக் 
சகாண்டிராத நபர்களுக்கு  இழப்படீ்டுக்  சகாடுப்பனவுககள ேழங்குதல், (இ). மீள்குடியேற்ற 
மாற்றுேழிகள் சதாடர்பில்  இடம்சபேரந்த நபர்களிடமிருந்தும் மற்றும் மீள்குடியேற்றத் 
தளங்களிலுள்ள  ஆதரிக்கும்  குடிகளிலிருந்து (பழங்குடிேினர்)  ேிடேங்ககள ேினவுதல், (ஈ).  
இடம்சபேர்ந்த நபர்கள்மற்றும் மீள்குடியேற்றத் தளங்களிலுள்ள ஆதரிக்கும் குடிககள  
சேற்றிகரமாக ெமூக மற்றும் சபாருளாதார ரீதிேில் இகைப்பதற்குத் யதகேோன  
ஏற்பாடுககளச்  செய்தல் மற்றும் (உ).  இடம்சபேர்ந்த நபர்ககளச் ெமூக மற்றும்  
சபாருளாதார ரீதிேில் முழுகமோக புனர்ோழ்ேளித்தல்  யபான்ற மீள்குடியேற்றம் மற்றும் 
இகைக்கப்பட்ட பிரதான யதகேப்பாடுககளப் பூர்த்தி செய்தல் யநாக்கமாகக்  
சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 
உரிே ெகல அரெ பிரதிநிதிகள், அரெ ொர்பற்ற அகமப்புக்கள்,  சேளிநாட்டு அபிேிருத்தி 
நிறுேனங்கள் (உலக ேங்கி மற்றும்  ஆெிே அபிேிருத்தி ேங்கி) மற்றும்  ஏகனே 
பங்குதாரர்கள்  யபான்ற  அதிகாரிகளின்  பங்குபற்றுதலுடன்  ஏகமனதாக எடுக்கப்பட்ட  
செேற்பாட்டினூடாக சுே ேிருப்புக்கு ேியராதமான மீள்குடியேற்றம் சதாடர்பிலான  யதெிேக்  
சகாள்கக ேடிேகமக்கப்பட்டுள்ளது. அரெினால் நிேமிக்கப்பட்டுள்ள செேற்பாட்டுக் 
குழுேினால் தற்யபாதுள்ள ெட்டங்கள் மற்றும் சகாள்கககள் மீளாய்வு  செய்ேப்பட்டுள்ளதுடன், 
அதன் பிரகாரம், சுே ேிருப்புக்கு ேியராதமான மீள்குடியேற்றம்  சதாடர்பிலான  யதெிேக்  
சகாள்கக 2001.03.05ஆந் திகதி அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 2001.03.24ஆந் திகதிே அகமச்ெரகே 
அங்கீகாரத்தினூடாக இது யதெிேக் சகாள்ககசோன்றாக இலங்கக அரெினால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 
சுய விருப்புக்கு விதரொதமொன மீள்குடிதயற்றம்  சதொடர்பிைொன  தத ியக்  சகொள்லகயின்  
தநொக்கங்களொவது : 
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• கருத்திட்டத்தின் காரைமாக  பாதிப்புக்குள்ளாகும்  நபர்ககள  ேிகளத்திறன் மற்றும்  
சுேேலுவுடன் எழச்செய்ேக்கூடிேோறு மறுெீரகமப்பதற்கு ேெதிககள  
ேழங்குேதனூடாக, சுே ேிருப்புக்கு ேியராதமான மீள்குடியேற்றத்தினூடாக ஏற்படும் 
பாதகமான பாதிப்புக்ககளத் தடுத்தல், குகறத்தல் மற்றும் கட்டுப்படுத்துதல்.  யமலும், 
கருத்திட்டங்களின் காரைமாக, பாதிப்புக்குள்ளாகும் சதாகுதிேினருக்கு, 
அக்கருத்திட்டத்திகன ெிறப்பாக முன்சனடுப்பதற்குத் யதகேோன ேெதிககள 
ேழங்குேதற்கு இக்சகாள்ககேினூடாக  பின்ேரும் செேற்பாடுகள் 
நிகறயேற்றப்படுகின்றன. 

• கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளானேர்ளுக்கு முழுகமோகவும் மற்றும் 
ேிகரேிலும்  இழப்படீு  ேழங்கப்படுதாகவும் மற்றும் அேர்கள்  திருப்திகரமாக 
மீள்குடியேற்றப்பட்டுள்ளனர் என்பகத உறுதிப்படுத்துதல். 

• இடம்சபேர்ந்த நபர்களின் ோழ்ோதாரம் மறுெீரகமப்புச் செய்ேப்படுதல்  யேண்டும் 
என்பதுடன் அேர்களின்  ோழ்ோதாரம் யமம்படுத்தப்படுதல் யேண்டும்.  

• அரெின் அபிேிருத்திச் செேற்பாடுகளுக்சகன கட்டாேமாகக்  காைிககளச் 
சுேகீரிப்பதன்ேிகளோக உரிே  மக்கள் ேறுகம நிகலக்குத் தள்ளப்படேில்கல 
என்பகத உறுதிப்படுத்துதல். 

• கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும் நபர்களுக்கு நிலங்ககளச் சுேகீரிப்பதன்  
காரைமாக ஏற்படும் உள, கலாொர மற்றும் ெமூக அழுத்தங்கள் மற்றும் ஏகனே  
சநருக்கீடுககளக் கட்டுப்படுத்துேதற்கு உதவுதல். 

• இலகுேில் அணுகக்கூடிே மற்றும் ேிகரேில் பதில் ேழங்கக்கூடிே  
மனக்குகறககளத் தீர்க்கும்  செேற்பாடுகள்  சதாடர்பில் கருத்திட்டங்களினூடாக 
பாதிக்கப்பட்ட நபர்ககள  ேிழிப்புைர்வூட்டுதல் ;மற்றும் 

• கருத்திட்டத்திகன அமுலாக்கும் நிறுேனம் மற்றும் கருத்திட்டத்தின் மூலம்  
பாதிக்கப்பட்டேர்கள் யபான்ற  இரு பகுதிேினரும் பரஸ்பர ரீதிேில்  இனங்காைப்பட்ட 
காலேகரேகறேின் பிரகாரம் அமுற்படுத்தப்படும் ஆயலாெகனொர், சேளிப்பகடோன 
மற்றும் நம்பகரமான முகறேில் சுேேிருப்புக்கு ேியராதமான மீள்குடியேற்றச் 
செேற்பாட்டிகன உருோக்குதல். 
 

அபிேிருத்திச் செேற்பாடுகளுக்காகச் ெகல நிலங்ககளயும்  சுேகீரித்துக்  சகாள்ளுதல்  
சதாடர்பில்  சுே ேிருப்புக்கு ேியராதமான மீள்குடியேற்றம் சதாடர்பிலான  யதெிேக்  

சகாள்கக காைப்படுேதுடன், 20 குடும்பங்ககள ேிட  அதிகமான குடும்பங்ககள மீளக் 
குடியேற்றும் யேகளேில் மீள்குடியேற்றச் செேற்பாட்டுத் திட்டசமான்று தோரிக்கப்பட்டுதல்  

யேண்டும் (சகாள்ககப் பிரகடன சேளிேடீு). 20 குடும்பங்ககள ேிடக் குகறோன 
குடும்பங்கள்  பாதிப்புக்குள்ளாகும்  யேகளேில் மிகவும் குகறந்த  ேிபரங்களுடன்  
மீள்குடியேற்றச்  செய்றபாட்டுத் திட்டசமான்று  தோரிக்கப்படுதல்  யேண்டும் என 
இக்சகாள்ககப் பிரகடனத்தினூடாக சேளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நிதி மூலாதாரம் 
எகேோகேிருப்பினும், ஒவ்சோரு கருத்திட்டத்திற்கும்  சுே ேிருப்புக்கு ேியராதமான 
மீள்குடியேற்றம்  சதாடர்பிலான யதெிேக்  சகாள்கக உரித்தாகும்.  ேிபரங்களுக்கு : 

மீள்குடியேற்றச்   செேற்பாட்டுத் திட்டத்திகனத் தோரிப்பதற்கான ேழிகாட்டுதல்கள், 2003, 
காைி அகமச்சு, ஈ பின்னிகைப்பு ; சுே ேிருப்புக்கு ேியராதமான  சதாடர்பிலான யதெிேக்  
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சகாள்ககேிகன அமுற்படுத்துேதற்கான முன்சனடுப்புக் ககயேடு, 2003, காைி அகமச்சு ; உ 
பின்னிகைப்பு ; பங்யகற்பு மீள்குடியேற்ற  முன்சனடுப்புத் சதாடர்பிலான ேழிகாட்டுதல்கள், 

2003, காைி அகமச்சு. 

 

2.3சுய விருப்புக்கு விதரொதமொன மீள்குடிதயற்றம்  சதொடர்பிைொன  வழிகொட்டுதல்கள். 
 

துரித மகாேலி அபிேிருத்திக் கருத்திட்டத்திகன அமுற்படுத்துேதற்சகன சுே ேிருப்புக்கு 
ேியராதமான மீள்குடியேற்றம் சதாடர்பிலான எண்ைக்கரு இலங்ககேில் 
ேடிேகமக்கப்பட்டுள்ளது. எவ்ோறாேினும் கடந்த இரண்டு தொப்தங்களாக  உலக ேங்கி 
மற்றும் ஆெிே அபிேிருத்தி  ேங்கி  யபான்ற அபிேிருத்தி நிறுேனங்களின் தகலேடீ்டின் கீழ்  
இவ் எண்ைக்கரு முகறொர் ேககேில் ேிரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், இப்பிரச்ெிகனக்கு 
முன்கேக்கப்பட்ட அேதானத்திகனக் காரைமாகக் சகாண்டு அபிேிருத்திக் 
கருத்திட்டங்களுக்கான ெமூகப் பாதுகாப்புக்கள் துகற மீது கேனத்திற்  சகாள்ளப்பட 
யேண்டிே  ஒரு யநர்மகறோன  தாக்கம்  உருோகியுள்ளது. 
 
இக்கருத்திட்டம் சதாடர்பில் உதேி நிறுேனசமான்று இற்கற ேகரேில்  
இனங்காைப்படேில்கல என்பதால், இவ்ோறான நிறுேனம்ொர்  சகாள்கக  சதாடர்பில் 
கலந்துகரோடுேதற்கு இன்னமும் காலங் கனிேேில்கல. எவ்ோறாேினும், பல சேளிோரி 
உதேி நிறுேனங்கள் சுே ேிருப்புக்கு ேியராதமான மீள்குடியேற்றம்  சதாடர்பிலான உலக 
ேங்கிேின் செேற்பாட்டுக்  சகாள்கக (4.12)மீள்குடியேற்றத்திகனத் திட்டமிடுதல் 
சதாடர்பிலான அடிப்பகட ேழிகாட்டல்  சநறிசோன்றாக  ஏற்றுக் சகாண்டுள்ளது. 
உதாரைமாக, ஜப்பான் ெர்ேயதெ ஒத்துகழப்பு ஏஜன்ெிேின மீள்குடியேற்றம்  சதாடர்பிலான 
ேழிகாட்டல் சநறி (JICA guidelines for Confirmation of Environmental and Social 

Considerations, April 2010)OP 4.12என்ற உலக ேங்கிப் பாதுகாப்புக்  சகாள்ககேில் 
காட்டப்பட்ட அடிப்பகடக் கூறுககளக் கருத்திற் சகாள்ளுேதற்குப் பரிந்துகரத்துள்ளது.   சுே 
ேிருப்புக்கு ேியராதமான மீள்குடியேற்றம் சதாடர்பிலான  தனிப் பிரச்ெிகனகளுக்குத் 
யதகேோன நடேடிக்கககள் எடுக்கும்யபாது, கடன் ேழங்கும் நிறுேனங்கள் OP 4.12 என்ற 
உலக ேங்கிக் சகாள்ககேின் கூறுககளப் பின்பற்றுமாறு ஜப்பான் ெர்ேயதெ  ஒத்துகழப்பு  
ஏஜன்ெி  யகட்டுக்  சகாண்டுள்ளது. 
 

2.4.கருத்திட்டத்துடன்  சதொடர்பொன  சகொள்லககளின் முக்கிய தகொட்பொடுகள் 

  

மத்திே அதியேக ேதீிக் கருத்திட்டத்தின் 1 மற்றும் 2 ேது  படிநிகலகளின்  நிர்மாைிப்பிகன  
முன்சனடுக்கும்யபாது,  காைிச் சுேகீரிப்பு மற்றும் மீள்குடியேற்றத்திற்கான ேழிகாட்டல்களாக  
பின்ேரும்  அடிப்பகடக்  சகாள்ககொர் யகாட்பாடுகள் அகடோளங் காைப்பட்டுள்ளன 
2.4.1விைகிச்  ச ல்லுவதற்கொன  ச ைவு 

 
ேிலகிச்  செல்லும்  செலவு  என்பது  சுேகீரிப்பின்  காரைமாக இல்லாமற்  யபாகும்  
நிலங்களுக்குப்  பதிலான ெமமான நிலம், அகே அகமந்துள்ள இடம் மற்றும்  ெமமான 
இடத்தில் அகமேப்  சபற்ற  நிலம் மற்றும் இழக்கப்படும்  கட்டிடத்தின்  தகரப் பரப்பு 
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மற்றும் ெமமான தகரப்பரப்பிகனக்  சகாண்ட  கட்டிடசமான்றிகன  ேழங்குேற்குத் 
யதகேோன இழப்படீ்டுத் சதாகக எனப்  சபாருள்  சகாள்ளப்படும். 

 
2.4.2கட்டலமப்புக்களின் இழப்பு 

 
ெகல கட்டிடங்களினதும் ேேதிகனக்  கேனத்திற் சகாள்ளாது சகாடுப்பனவுச் செலவு  
ேழங்கப்படும்.  கட்டிடங்களிலிருந்து மீட்கக்கூடிே  சபாருட்ககள தம்மிடம் கேத்துக் 
சகாள்ளுேதற்கு கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிக்கப்பட்டேர்களுக்கு  ெந்தர்ப்பம்  ேழங்கப்படும்.  
கருத்திட்டம் அமுற்படுத்துேதற்கு  முன்னர்  அனுபேித்த ோழ்க்ககத் தரத்திற்கும் யமலான 
உேர் ோழ்க்ககத் தரசமான்றிகன எட்டச் செய்ேதற்கு கருத்திட்டத்தின் மூலம்  
பாதிப்புக்குள்ளானேர்களுக்கு  உதேி ேழங்கும் எண்ைக்கருேிகன அமுற்படுத்துேதற்காக, 
மண்ேடீு அல்லது ஒரு சதன்னந்யதாப்பில் ோழ்ந்த நபர்களுக்கு ேசீடான்று 
இல்லாமற்யபாகும்யபாது ேழங்கப்படும் நிதி இழப்படீு மற்றும் சபாதுோன 
இழப்பசீடான்றிகனப்  சபற்றுக்  சகாள்ளுேதற்கு உரித்துக்  கிகடக்கும்  என்பதுடன், அது 
அேர்களுக்கு கிகடக்கவுள்ள  ஏகனே இழப்படீுகளுக்கு  யமலதிகமாகயே கிகடக்கும். 

 
2.4.3பிரத்திதயக நிைம் தற்கொைிகமொக இழக்கப்படுதல். 
 
கட்டுமாைப் பைிகளின்யபாது, நிரப்புதல் மற்றும் அகைக்கட்டுக்களுக்குத்  யதகேோன  
சபாருட்ககளப் சபற்றுக் சகாள்ளுேதற்கு பிரத்தியேக உரித்திகனக்  சகாண்ட  காைி 
தற்காலிகப் பாேகனக்கு அேெிேமாகும். இவ்ோறான யதகேப்பாடு எழுமாேின், கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே அலகின் உடன்பாட்டுடன், ஒப்பந்தக்காரருக்கு அந்த நிலத்தின் 
உரிகமோளருடன் தற்காலிகப் பாேகன சதாடர்பில் உடன்படிக்ககசோன்று  
முன்சனடுக்கப்படுதல்  யேண்டும் என்பதுடன்,  அதில் பின்ேரும் ேிடேங்கள் ேியெடமாகக்  
காட்டப்படுதல்  யேண்டும் : (1)பாேிக்கப்படும் காலம் (2)பரஸ்பர ரீதிேில் உடன்பட்ட 
நிபந்தகனகள் மற்றும் சகாடுப்பனவு அளவுகள் (3)தற்காலிகமாகப் பாேிக்கப்படும்  
காலப்பகுதிேினுள்  இடம்சபறும் சபாருட் பாதிப்புக்களுக்கான கட்டைங்கள் 
(4)சொத்துக்களுக்கு  யநரிடும்  ஏகனே பாதிப்புக்கள் மற்றும்  யெதங்களுக்கான கட்டைங்கள் 
(5)யெத இழப்படீ்டுக் கட்டைங்கள்  செலுத்தப்படும் தேகைகள் (6)புனர்ோழ்வு மற்றும் 
மறுோழ்வு நடேடிக்கககள் (7)தற்காலிகமான பாேகனக் காலம் நிகறவு சபற்று காைிேிகன 
முன்பிருந்த நிகலக்கு மீளகமப்பதற்கு அல்லது அந்நிகலக்கு யமலாக  யமம்படுத்தி 
உடன்படிக்ககேின் பிரகாரம், உரிகமோளருக்கு  மீளவும்  ேழங்குதல் சதாடர்பானது. 

 
 

 
2.4.4சுவகீரித்துக்  சகொள்ளப்பட்ட  ச ொத்துக்களுக்கொன கட்டைங்கலளத் தரீ்மொனித்தல். 
 
சுேகீரித்துக்  சகாள்ளப்பட்ட  சொத்துக்கள்  சதாடர்பில், தற்யபாது நிலவும்  ெந்கதப் 
சபறுமதிககள அடிப்பகடோகக்  சகாண்டு, அச்சொத்துக்களின் மாற்றுச் செலேிகனப் 
பிரதிபலிக்கக்கூடிேோறு கட்டைங்கள்  கைிப்படீு  செய்ேப்படும். சுேேிருப்புக்கு ேியராதமான 
மீள்குடியேற்றம் சதாடர்பிலான  யதெிேக்  சகாள்கக சுே ேிருப்பின்றி மீள்குடியேற்றுதல் 
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உலக ேங்கிக்  சகாள்ககக்ககமே, கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளான  நபர்களுக்கு  
இல்லாமற்யபாகும் சொத்துக்ககள மீளச் சுேகீரித்துக்  சகாள்ளுேதற்கு யபாதுமான 
இழப்படீ்டுக் சகாடுப்பனவு ேழங்கப்படுதல் யேண்டும். கருத்திட்டத்தின் கீழ் உரிே 
கட்டைங்ககளத் தீர்மானிக்கும்யபாது இக்சகாள்கக ேழிகாட்டல்கள்கேனத்திற்குக் 
சகாண்டுேரப்பட்டுள்ளன. 

 
2.4.5கவனத்திற்குக்  சகொண்டுவரப்பட தவண்டிய நிலையில் வொழும் வடீ்டு அைகுகளின்  
வித ட ததலவகள். 
 

குடிென மற்றும் ெமூகப்  சபாருளாதார  ஆய்வுகளினூடாக கேனத்திற்குக்   சகாண்டுேரப்பட  
யேண்டிே நிகலேில் ோழும் ேடீ்டு அலகுகள் அகடோளங் காைப்பட்டுள்ளன.  சபண்ககளத் 
தகலகமோகக்  சகாண்ட குடும்ப அலகுகள், மிகவும் முதுகமேகடந்த குடும்பங்கள்,  
யேறுபட்ட இேலுகமககளக்  சகாண்ட நபர்கள், ேறுகமக் யகாட்டிற்குக் (யதெிே) கீழ் ோழும்  
நபர்கள் மற்றும் உரித்து உறுதிேிகனக்  சகாண்டிராத நபர்கள் இத்சதாகுதிக்குள் 
உள்ளடக்கப்படுேர். அேர்களுக்கு இல்லாமற்யபாகும்  யேறு ேிடேங்களுக்கு  ேழங்கப்படும்  
இழப்படீ்டுக் சகாடுப்பனவுகளுக்கு  யமலாக, குடும்ப அலசகான்றுக்கு ரூபா 15,000/-என்றோறு 
ேியெட சகாடுப்பனசோன்றிகன ேழங்குேதற்கு  இத்சதாகுதி உரித்திகனக் சகாண்டுள்ளது. 
அேர்களின் ேடீுககள மீள நிர்மாைிக்கும்யபாது கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகு அதற்கு 
உதவும். 

 
2.4.6கவனத்திற்குக்  சகொண்டுவரப்பட தவண்டிய நிலையில் வொழும் குழுக்களுக்கொன  
வித ட ஏற்பொடுகள். 
மீள்குடியேற்ற ேிகளவுகள் கேனத்திற்குக் சகாண்டுேரப்பட யேண்டிே நிகலேில் ோழும் 
குழுக்களிகன, மற்றேர்களிகன ேிட மிகவும்  தீேிரமான ேககேில் தாக்குேதன் 
ேிகளோக, கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகு அேர்ககள மீளக் குடியேற்றுேதற்கு  ேியெட 
திட்டத்திகனத் தோரிக்கும்.  ெமுதாே அகமப்பாளர்கள், கேனத்திற்குக்  சகாண்டுேரப்பட  
யேண்டிே நிகலேில் ோழுகின்ற  இனங்காைப்பட்ட  குழுவுடன்  மீள்குடியேற்றத்திற்கு 
முன்னர் கலந்துகரோடி, அேர்களின்  யதகேப்பாடுகள் மற்றும் ேிருப்புக்ககள இனங்கண்டு 
அேர்களுக்கு உதவும். கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகின் உதேியுடன்,  கேனத்திற்குக்  
சகாண்டுேரப்பட  யேண்டிே  நிகலேில் ோழும் கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட 
இந்நபர்களின் திறன்ககள  யமம்படுத்துேதற்கு, அேர்களுக்குப் சபாருத்தமான ெந்தர்ப்பங்ககள 
அகடோளங் காண்பதற்கு மற்றும் இத் சதாகுதிேினரின்  ெமூகப்  சபாருளாதார நிகல  
யமம்பாட்டின் மீது காைப்படும் தகடககள மீளாய்வு  செய்ேதற்கான இேலுகம இச்ெமுதாே 
அகமப்பாளர்களுக்கு உள்ளன.  கேனத்திற்குக்  சகாண்டுேரப்பட  யேண்டிே நிகலேில்  
ோழும் ெிறு குழுக்கள்,  அக்குழுக்களுக்கு  உதவுதல் மற்றும் அேர்களின்  யதகேகள்  
சதாடர்பில் தகலேிடும் பிரயதெ செேலக மட்டங்களின் நிறுேனங்களுடன்   
சதாடர்புபடுேதுடன், அேர்களுக்கு உரித்தான கேனிப்புக்களின் ேகக மற்றும் 
அம்மட்டங்ககளக் கேனத்திற்குக்  சகாண்டு அதன் பைி நிகறயேற்றப்படும். 

 
2.4.7குத்தலக விவ ொயிகளுக்குக் கிலடக்கும் உரித்துக்கள் (வயல் நிைங்கள்  ட்டத்தின் 
கீழ்) 
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அறுேகடக்கு என உத்யதெிக்கப்பட்ட  பகுதிேிகன  உரிகமோளர்களுக்குச்  செலுத்தி  பேிர் 

ேளர்த்தல்  சதாடர்பில் உள்ள குத்தகக ேிேொே உரித்து, 1958ஆம்  ஆண்டின் ேேல் நிலச் 
ெட்டத்தினூடாக  அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. குத்தகக ேிேொேம், நிரந்தர உரிகமோக ேேல் 
நிலச் ெட்டத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ேேல் நிலச் ெட்டத்தின்  ஏற்பாடுகளின் 
பிரகாரம், சுேகீரிக்கப்பட்ட சொத்துக்களுக்குக் கிகடக்கப் சபறும் இழப்படீுகளின் பகுதிசோன்று  
குத்தகக ேிேொேிக்கு  ஒதுக்கப்படும். 
 
2.4.8 அர  கூட்டுத்தொபனங்களுக்கு உரித்தொன கொைி 
 
அரெ கூட்டுத்தாபனங்களுடன் குத்தகக உடன்படிக்ககககளச் செய்யும் நபர்களுக்கு  
இக்குத்தகக உடன்படிக்ககககளுக்கு மீதமான காலத்திற்கு உத்யதெிக்கப்பட்டுள்ள ேருமானம் 
இல்லாமற் யபாகுமாேின், அந்த மீதமான காலப்பகுதிக்கான  ேருமானத்திகன இழப்படீாகப்  
சபற்றுக்  சகாள்ளுேதற்கு உரிகமயுள்ளது.  

 
2.4.9தத ிய வறுலமக்  தகொடு 
 
கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் பல்யேறு ெமூக அடுக்குககளப் 
பிரதிநிதித்துேப்படுத்துேதுடன் குகறந்த அடுக்கினர், சபாருளாதாரம், ெமூகம் மற்றும் கலாொர 
ரீதிேில் கேனத்திற் சகாள்ளப்பட யேண்டிே ஆபத்தான சூழ்நிகலேில் ோழ்கின்றனர்.   
எனினும், ேறுகமேிகனத் தீர்மானிப்பதற்கு அரெினால் பாேிக்கப்படும்  சுட்டிோேது, யதெிே 
(உத்தியோகபூர்ே) ேறுகமக் யகாடாேதுடன், பல பரிமாைக் கைக்கீடுகள் மூலம் குடிென 
மற்றும் புள்ளிேிபரத் திகைக்களத்தினால் இது தீர்மானிக்கப்படுகின்றது.  சபாதுோக 
சபாதுமக்களின்  ோழ்ோதாரம்  சதாடர்பில் ெமூக – சபாருளாதாரப் பகுப்பாய்வுக்குரிே ேிடே 
ஆரம்பப் பகுப்பாய்ேிகன முன்சனடுக்கும்யபாது, இக்காட்டி (சுட்டி) உபயோகிக்கப்படும். 
ஆதலால் மீள்குடியேற்றம் சதாடர்பிலான திட்டங்ககள முன்சனடுக்கும்யபாது, ேியெடமாக 
கேனத்திற் சகாள்ளப்பட யேண்டிே நிகலேில்  ோழும் குழுக்கள்  சதாடர்பில் எடுக்கப்பட்ட 
பல்யேறான  யதகேகளுக்காக இச்சுட்டிேிகனப் பேன்படுத்த முடியும். அதன் பிரகாரம்,  இது, 
யதெிே/உத்தியோகபூர்ே ேறுகமக் யகாட்டுக்  கருத்திட்டத்தின் கீழ் மீள்குடியேற்றத்திகனத் 
திட்டமிடும்யபாது பேன்படுத்தக்கூடிே சுட்டிசோன்றாகும். 
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அத்தியொயம்III: கொைிச் சுவகீரிப்பு மற்றும் மீள் குடிதயற்றத்தின்  
தநொக்கம் 

 

3.1அறிமுகம் 

 

அதியேக ேதீிக் கருத்திட்டத்தின் 3 ேது படிநிகல, சபால்ககசேல பிரயதெ செேலகப் பிரிேின் 

(DSD)கிரிபத்சேல கிராம உத்தியோகத்தர் சதாகுதிேில்(GND) (லிகினிோகல குன்று 

அருகாகமேில்) ஆரம்பிக்கப்பட்டு, கலசகதர பம்பரக்சகாட்டுேA 010ேதீிசதாடர்புபடும் தும்பன 

பிரயதெ  செேலகப் பிரிேின் கட்டபிட்டிே கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிேில் (305) 
முடிேகடகின்றது.  சமாத்த நீளம் 32.9 கி.மீ. ஆேதுடன், இது பிரதானமாக  சதங்கு,  ேேல் 
மற்றும் இறப்பர் பேிர் நிலங்களினூடாக பேைிக்கின்றது. 
 
3.2நிைங்களின் மீது ஏற்படும் பொதிப்புக்கள். 
 

கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட  சமாத்த நிலத்துண்டுகளின் எண்ைிக்கக 3,513 ஆகும். 

அதனுள் பிரத்தியேக உரிகமோளர்களுக்கு உரித்தான நிலத் துண்டுகளின் எண்ைிக்கக 3,015 
ஆகும்.   இந்தப் பிரத்தியேக நில உரிகமோளர்களுள் 1,747 நிலத் துண்டங்கள் 
கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்டேர்களுகடேது. கருத்திட்டத்தின் மூலம்  பாதிப்புக்கு 

உள்ளாகும் பிரத்தியேகப் பிரிவுக்கு  உரித்தான  சமாத்த நிலப் பரப்பு105,397.9  யபர்ச்ொகும். 

அதற்கு யமலாக அரசுக்கு உரித்தான நிலத் துண்டுகள் 463 கருத்திட்டத்தின் மூலம் 

பாதிப்புக்குள்ளாேதுடன், அந்நிலத்தின் சமாத்தப் பரப்பளவு  6,466 யபர்ச்ொகும்.   யமலும்  

சபாதுச்  சொத்தாக இனங்காைப்பட்ட  காைித் துண்டுகள்  35 ஆேதுடன்,  இது 1,873 
யபர்ச்ொகும். அதன் பிரகாரம் கருத்திட்டத்தின் 3 ேது படிநிகலேினூடாக  பாதிப்புக்குள்ளாகும் 

சமாத்த நிலப் பரப்பினளவு 113,736.9 ஆகும் (710.9 ஏக்கர்). பிரத்தியேக நில 
உரிகமோளர்களின் பட்டிேல் முதன்கமோன ேிபரங்களுடன்  பின்னிகைப்பு  IXஊடாக 
காட்டப்பட்டுள்ளது. அரெின் நிலப் பட்டிேல் மற்றும்  சபாது நிலப் பட்டிேல் பின்னிகைப்புX 

மற்றும்XIஇன் ஊடாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. 
 
3.2.1பிரத்திதயகக் கொைிகள் மற்றும் பொவலன மீது ஏற்படும் பொதிப்புக்கள். 
 

மத்திே அதியேக ேதீிக் கருத்திட்டத்தின் 3 ேது படிநிகலக்கு உரித்தான நிலச் 
சுேகீரிப்பினூடாக ஏற்படும் பாதிப்புக்கள் அதிகளேில் ஏற்படுேது பிரத்தியேக நிலத் 

துண்டுகளின் மீதாகும் (105,397.9 யபர்ச்). அது சுேகீரிக்கப்படவுள்ள  சமாத்த நிலத் 

துண்டுகளின் 92 %ஐ பிரதிநிதித்துேப்படுத்துகின்றது. மீதமான 8% அரெ மற்றும்  சபாது நிலத் 

துண்டுகளாகும். அட்டேகை இலக்கம்  5 இன் ஊடாக  காட்டப்பட்டோறு  பிரத்தியேக 

நிலங்கள் பிரதானமாக 04பாரிே ேகககளுக்குள் ேககப்படுத்தப்படும். அவ்ேட்டேகைேின் 

பிரகாரம் அதில் 70%  ேிேொே நிலமாேதுடன், 21 % குடிேிருப்பு இடமாகும். ஆகக்குகறந்த 
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ெதேதீத்திகனக்  சகாண்ட நிலங்களாக ேிோபார மற்றும் ேர்த்தக நிலங்கள் 

காைப்படுகின்றன. 09 % ேகரேில் தரிசு நிலங்கள்  காைப்படுேதுடன், இதற்குக் காரைம், 
இப்பிரயதெ  செேலகப் பிரிேிலுள்ள கீழ் மட்டத்திற் காைப்படும் நிலப்  பாேகனோகும். 
 

அட்டவலை இைக்கம்05:பிரத்திதயகக் கொைித் துண்டங்கள் வலகக்கலமய (தபர்ச்) 
 

நிைங்களின் வலக துண்டங்களின் 
எண்ைிக்லக 

% சமொத்தப் 
பிரதத ம் 

பொதிக்கப்பட்ட 
பிரதத ம் 

குடிேிருப்பு 624 20.7 65,285.3 21,356.5 
ேர்த்தகம்/ேிோபாரம் 25 0.8 2,025.6 825.3 

தரிசு நிலம் 268 8.9 18,042.4 7,047.4 
ேிேொேம் 2,098 69.6 205,515.2 76,168.7 
சமாத்தம் 3,015 100.0 290,868.6 105,397.9 

மூலாதாரம்: CEP/ 3 ேது படிநிகல/RAP/குடிென மதிப்படீு. 
 

இப்பாதிப்புக்குள்ளான  பிரத்தியேக நிலங்களில்  அயநகமானகே கிராம பிரயதெங்களியலயே 
அகமந்துள்ளன. இரண்டாேது அதிகரிப்பு அகர நகர்ப்புற பிரயதெங்களாேதுடன்,  
அப்பிரயதெங்கள் ெிறிே நகர பிரயதெங்களான  சபால்ககசேல மற்றும் கலசகத நகரங்களுடன்  
சதாடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளது.இந்த அகர நகர்ப்புற பிரயதெங்கள் இரண்டு பிராந்திே நகர 
நிகலேங்களுடன்  சதாடர்பிகனக்  சகாண்டுள்ளது,  அகே, குருனாகல் மற்றும் கண்டி 

நகரமாகும்.   ேிபரங்கள் அட்டேகை இலக்கம் 06 இன் ஊடாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. 
 

அட்டவலை இைக்கம்06:பொதிப்புக்குள்ளொன பிரத்திதயக நிைத் துண்டங்களின் 
அலமவிடம் 

நிைத்தின் வலக எண்ைிக்லக சமொத்தம் 
நகரம் அலர-

நகர்ப்புறம் 
கிரொமம் 

குடிேிருப்பு 1 240 383 624 
ேர்த்தகம்/ேிோபாரம் 0 10 15 25 
தரிசு நிலம் 3 218 47 268 

ேிேொேம் 3 1,141 954 2,098 
சமாத்தம் 7 1,609 1,399 3,015 

மூலாதாரம்: CEP/ 3 ேது படிநிகல/RAP/குடிென மதிப்படீு. 
 

கருத்திட்டத்தின் 3   ேது படிநிகலயுடன் 03 மாேட்டங்கள் சதாடர்புபட்டுள்ளதுடன்,  அதில் 
அதிகளேிலான நிலப்பகுதிககளக் (41%)  சகாண்டுள்ள மாேட்டமாக ேிளங்குேது குருனாகல் 
மாேட்டமாகும்.  மீதி நிலங்களுள் 35%யககாகல மாேட்டத்திற்கும்,24%கண்டி 

மாேட்டத்திற்கும் உரித்தாகின்றது. குருனாகல் மாேட்டத்தினுடாக 02 பிரயதெ  செேலகப் 
பிரிவுகளினூடாக ேதீிப் பேைிக்கின்றது (சபால்ககசேல மற்றும் மாேத்தகம), யககாகல 

மாேட்டத்தின் 01 பிரயதெ  செேலகப் பிரிேிகனயும் (ரம்புக்கன), கண்டி மாேட்டத்தின் 01 
பிரயதெ  செேலகப் பிரிேிகனயும் (கலசகதர) கடந்து ேதீி பேைிக்கின்றது. 
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அட்டவலை07:பொதிப்புக்குள்ளொன பிரத்திதயக நிைத் துண்டங்கள் (தபர்ச்) மொவட்ட 
மட்டங்களில் பகிர்ந்தளிக்கப்படும் முலறலம. 

 

மொவட்டம் குடியிருப்பு வர்த்தகம்/வியொபொரம் தரிசு 
நிைங்கள் 

விவ ொயம் சமொத்தம் % 

குருனாகல் 6,812.4 348.5 3,378.9 32,454.1 42,993.97 40.8 

யககாகல 9,272.2 145.9 2,481.6 25,108.1 3,7007.7 35.1 
கண்டி 5,271.9 330.9 1,186.9 18,606.5 25,396.21 24.1 
சமாத்தம் 21,356.5 825.3 7,047.4 76,168.7 10,5397.9 100.0 

மூலாதாரம்: CEP/ 3 ேது படிநிகல/RAP/குடிென மதிப்படீு 
 

யமயல காட்டப்பட்டோறு, கருத்திட்டத்தின்  3 ேது படிநிகல 03 மாேட்டங்களினுள் 

அகமேப் சபற்ற 04 பிரயதெ  செேலகங்களுடன்  சதாடர்பானதாகும். பாதிப்புக்குள்ளான நில 

ேகககளின் பிரகாரம்  ஒரு பிரயதெ  செேலகப் பிரிவுக்கு உரித்தான நிலத்தினளவு (யபர்ச்) 

அட்டேகை இலக்கம் 08 இன் ஊடாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. இவ் அட்டேகைேின் பிரகாரம் 

பாதிப்புக்குள்ளாகும் அதிகளவு நிலம் (35%) காைப்படுேது யககாகல மாேட்டத்தின் 

ரம்புக்கனோகும். 24% மான இரண்டாேதாக அதிகளோன நிலம் காைப்படுேது தும்பயன 
பிரயதெ  செேலகப் பிரிோகும்.  குருனாகல் மாேட்டத்தில் பாதிப்புக்குள்ளாகும்  அதிகளவு 

நிலம் (21%) காைப்படுேது  சபால்ககசேல பிரயதெ  செேலகப் பிரிோேதுடன்,  அதில் 

இரண்டாேது அதிகரிப்பு (20%) காைப்படுேது  மாேத்தகமோகும். ேிபரங்கள் அட்டேகை 

இலக்கம் 08 இன் ஊடாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. 
 

அட்டவலை08 :பொதிப்புக்குள்ளொன பிரத்திதயக நிைத் துண்டங்கள் (தபர்ச்) பிரதத  
ச யைக மட்டங்களில் (DSD) பகிர்ந்தளிக்கப்படும் முலறலம. 

 
பிரதத  

ச யைகப் 
பிரிவு 

வதிவிடம் வர்த்தகம்/வியொபொரம் தரிசு 
நிைங்கள் 

விவ ொயம் சமொத்தம் % 

சபால்ககசேல 3,339.8 331.4 2,997.3 15,822.3 22,493.2 21.3 
ரம்புக்கன 9,272.2 145.9 2,481.6 25,108.1 37,007.7 35.1 
மாேத்தகம 3,472.6 17.1 379.2 16,631.8 20,500.7 19.5 
தும்பன 5,271.9 330.9 1,186.9 18,606.5 25,396.2 24.1 
சமாத்தம் 21,356.5 825.3 7,045.0 76,168.7 105,397.9 100.0 

மூலாதாரம்: CEP/ 3 ேது படிநிகல/RAP/குடிென மதிப்படீு 
 

பாதிப்புக்குள்ளாகும் இந்நிலங்களின் உரித்து ேகக இனங்காைப்பட்டுள்ளது.  சபாதுோக, 
தரவுககளச் யெகரிக்கும்  செேற்பாட்டில்  இந்த நிலங்கள் சகாண்டுள்ள ேகக மிகவும் 

முக்கிேமாேதுடன், அதகன இனங்காண்பது மிகவும் ெிக்கலாகும்.   கருத்திட்டத்தின் 3 ேது  
படிநிகலக்கான பாதிப்புக்குள்ளானேர்களின் நிலங்கள் சகாண்டுள்ள ேகக அட்டேகை 
இலக்கம் 09 இன் ஊடாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது.  அட்டேகைக்ககமே உரிகமயுடன் 
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பேன்படுத்தப்படும் நிலப் பரப்பளவு அதிகரிக்கும்  அளவு (87%) ஆகவுள்ளது.  யமலும், 
பகிரப்பட்ட, அகடவு கேக்கப்பட்ட, குத்தககக்குக்  சகாடுக்கப்பட்ட மற்றும் கூலிக்கு 
ேழங்கப்பட்ட யபான்ற  ஏகனே ேகககளும்  காைப்படுகின்றன.இவ்ேகககளுள், பகிரப்பட்ட 
மற்றும் குத்தககேிகன அடிப்பகடோகக்  சகாண்ட உரிகமோளர்களின் சதாகக அதிகளேிற்  
காைப்படுகின்றது. ேியெடமாக,  பியரரிக்கப்பட்ட அதியேக  ேதீிேில் ேிகாகர மற்றும்  
யதோலே நிலங்களுமுள்ளன.  அறிக்ககேில்  யேறு பிரிவுகளில் காட்டப்பட்டோறு 
இந்நிலங்கள்  சகாண்டுள்ள ேகக மிகவும் ெிக்கலான இேல்பிகனக் சகாண்டுள்ள 
ேிடேசமான்றாகும். அட்டேகைேில் யேறான  சதாகுதிேின் கீழுள்ள  
நிலப்பரப்புக்களினூடாக இச்ெிக்கல் பிரதிபலிக்கின்றது. அதற்கு நிகராக  ெில யேறு  
சதாகுதிகளின் நிலப்பரப்பளவும் ேகரேகறேிகனத் தாண்டியுள்ளது. 

 
அட்டவலை09:நிைம் சகொண்டுள்ள இயல்பு மற்றும் பொதிப்புக்குள்ளொன நிைப் பரப்பளவு 

நிைம் சகொண்டுள்ள இயல்பு 
 

பரப்பளவு (தபர்ச்) 
சமொத்தம் பொதிப்புக்குள்ளொன 

பரப்பு 
உரித்திகனக் சகாண்ட மற்றும்  
பாேகனேிலுள்ள 263,439.0 91,503.8 

பங்குக்குப்  சபறப்பட்ட 22,908.5 10,688.2 

பங்குக்கு ேழங்கப்பட்ட 478.0 472.2 

அகடமானத்திற்கு 
ேழங்கப்பட்ட 941.5 912.8 

அகடமானத்திற்கு 
எடுக்கப்பட்ட 60.0 0.5 

குத்தககக்கு எடுக்கப்பட்ட 1,064.5 840.9 

குத்தககக்கு ேழங்கப்பட்ட  0.0 0.0 

ோடககக்கு எடுக்கப்பட்ட 358.2 348.3 

ோடககக்கு ேழங்கப்பட்ட 16.2 16.2 

பிற 1,602.7 615.0 

நிலம்  சகாண்டுள்ள இேல்பின்  
சமாத்தம் (யபர்ச்) 290,868.6 105,397.9 

மூலாதாரம்: CEP/3ேது படிநிகல/RAP/குடிென மதிப்படீு 

 

நில உரித்து என்பது இலங்ககேின் கிராமிே பிரயதெத்தின் நபர்களின் ெமூக அந்தஸ்திகன 
நிரூபிப்பதாக உள்ளது. தங்களுக்கு உரித்தான நிலம் பேிரிடப்பட்டிருந்தாலும் ெரி 
பேிரிடப்படாதிருந்தாலும் ெரி, நில உரித்து உரிே ேட்டாரத்தின் ெமூக அந்தஸ்திகனயே 
பிரதிபலிக்கின்றது.  ஆதால் அயநகமாயனார் நிலத்திகன இேல்பிகனக் ககதக்காது தமது 

உரித்திகனயே முன்சனடுத்துச்  செல்லுகின்றனர். 10 ேது அட்டேகைேினூடாக எடுத்துக் 
காட்டப்பட்டோறு  அேர்களுள் அயநகமாயனார் உரித்திகனக்  சகாண்ட உறுதிேிகனக்  

சகாண்டுள்ளனர்.  அதன் நிலப்பரப்பளவு 1,358 ஏக்கராகும். இந்த  சமாத்த நிலப்பரப்புக்களில் 

511 ஏக்கர்  கருத்திட்டத்தின் மூலம்  பாதிக்கப்படும்.  அண்கமேில் புலனாய்வு  செய்தயபாது, 
பல நிலங்கள்  சபற்யறார்களின் நிர்ோகத்தின் கீழ்  காைப்படுேது  சதரிே ேந்துள்ளது.  இப் 
சபற்யறார்களுடன்  கூட்டுக் குடும்பங்களாக  ோழும்  பிள்களகளுக்கிகடயே இழப்படீ்டு 
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நிதிேிகன ேழங்குதல் மற்றும் மீள்குடியேற்ற  செேற்பாட்டில் எகேயேனும் பிரச்ெிகனகள் 
உருோகின்றன.  அயத யபால குடும்ப அங்கத்தேர்களுக்கிகடயே பங்கிடப்பட்ட நிலயம 
அதிகளேில் காைப்படுகின்றது.  ஏகனே நிலத்  சதாகுதிகளான ஜேபூமி/சுேர்ைபூமி மற்றும் 
உரிமம்  சபற்ற நிலங்களும்  கேனத்திற் சகாள்ளப்பட  யேண்டிே  அளவுகளில் 
காைப்படுகின்றன. 
 

அட்டவலை10:உரித்தின் தன்லமயின் பிரகொரம் நிைங்களின் வலக மற்றும் அவற்றின் 
பரப்பு 

உரித்தின் வலக 
பரப்பு(தபர்ச்) பொதிக்கப்பட்டுள்ள 

சமொத்தம்l % சமொத்தம் % 

தனி உரித்து உறுதி 217,271.2 74.7 81,743.7 77.6 

நன்சகாகட/கட்டுப்பாட்டின் கீழ் 3,163.2 1.1 1,004.7 1.0 

துண்டாடப்படாத பங்கு 60,218.7 20.7 17,022.6 16.2 

ஜேபூமி/சுேர்ைபூமி 1,750.9 0.6 1,008.7 1.0 

அனுமதி ேழங்கப்பட்டது 886.5 0.3 538.1 0.5 

அனுமதி நிலுகேேிலுள்ளது 1,669.6 0.6 760.9 0.7 

குத்தகக உறுதி 2,227.7 0.8 1,554.7 1.5 

ோடகக 183.9 0.1 155.4 0.1 

உறுதியோ அல்லது 
அனுமதியோ இல்கல 2,805.2 1.0 1,333.6 1.3 

பிற 691.6 0.2 275.4 0.3 

சமாத்தமான உரித்தின் ேகக 
(யபர்ச்) 290,868.6 100.0 105,397.9 100.0 

மூலாதாரம்: CEP/3ேது படிநிகல/RAP/குடிென மதிப்படீு 

 

சமாத்த நிலத் துண்டங்களினுள், உரிகமோளர்கள் தமது உரித்திகன உறுதிப்படுத்துேதற்கு 

ெட்ட உறுதிேிகனக்  சகாண்ட  நிலத் துண்டங்கள் 2,783 உள்ளது. உரித்தின் தன்கமேின் 
பிரகாரம் இரண்டாேது அதிக நிலமாக ேிளங்குேது, ேிேொேத்திகன அடிப்பகடோகக்  

சகாண்ட ேிேொே நிலமாகும் (137.)யமலும், 41 ஆக்கிரமிப்பு நிலங்கள் மற்றும் 29 அத்துமீறி 
குடியேறிே  நிலங்களும் உள்ளன.  இலக்கம் 11 அட்டேகைேினூடாக ேிபரங்கள் 
ேழங்கப்பட்டுள்ளன.  
 

அட்டவலை இை.11:உரித்துத் சதொடர்பிைொன  ட்ட இயல்பின் கீழ் நிை வலககள் 

நிைத்தின் தன்லம 

வலக 

சமொத்தம்  ட்ட 
உறுதி 

உறுதி 
ஆவைமற்ற 
எனினும் 
உரித்திலனக்  
தகொருபவர் 
 

குடியிருப்பொளர் அத்துமீறிய  குத்தலக வொடலக 

ேதிேிடம் 586 11 18 4 2 3 624 

ேர்த்தகம்/ேிோபாரம் 25 0 0 0 0 0 25 
தரிசு நிலங்கள் 246 4 15 2 1   268 
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ேிேொேம் 1,926 26 104 23 9 10 2,098 
சமாத்தம் 2,783 41 137 29 12 13 3,015 

மூலாதாரம்: CEP/3ேது படிநிகல/RAP/குடிென மதிப்படீு 
சபரும்பான்கமேினர் தமது உரித்து  சதாடர்பில் பிரச்ெிகனேிகனக்  சகாண்டிராத நில 
உரிகமோளர்களாேர். எனினும் ெிறு சதாகுதிேினர், உரித்து  சதாடர்பில் பல்யேறான 

பிரச்ெிகனகளிகனக்  சகாண்டுள்ளனர். அட்டேகை இலக்கம் 12 இன் பிரகாரம் நீதிமன்றில் 

இது சதாடர்பில் ஏற்கனயே 38 ெட்ட ேழக்குகள் முன்சனடுக்கப்பட்டு ேருகின்றது. யமலும் 
நில உரித்து சதாடர்பில் ெில குடும்பத்தின் பிரத்தியேக ேிடேங்களும் காைப்படுகின்றன. 
 

அட்டவலை12:நிைம்  சதொடர்பில் இனங்கொைப்பட்ட பிரச் ிலனகளின் நிைபரம் 

நிைத்தின் வலக 
பிரச் ிலனகளின் தன்லம 

 ட்ட 
வி ொரலையுடன் % 

குடும்ப  
தமொதலுடன் % 

பிரத்திதயக  
தமொதலுடன் % 

பிரத்தியேக உறுதி 20 52.6 5 35.7 4 30.8 
பிரிக்கப்படாத பங்கு 
நிலம் 18 47.4 9 64.3 9 69.2 
சமாத்தம் 38 100.0 14 100.0 13 100.0 

மூலாதாரம்: CEP/3ேது படிநிகல/RAP/குடிென மதிப்படீு 
 

நிலச் சுேகீரிப்பு முன்சனடுப்பினூடாக இந்நிலங்களின் பேிர் ேளர்ப்பு பாதிக்கப்படும்.  
பாதிப்புக்குள்ளாகும் நிலத் துண்டங்ககளக் கேனத்திற் சகாண்டு, கருத்திட்டத்தின் மூலம்  
பாதிப்புக்கு உள்ளாகுபேர்களின்  ோழ்ோதாரங்களின் மீது யநரடித் தாக்கம் ஏற்படும் 
என்பதுடன் பிரயதெ மற்றும்  யதெிே  சபாருளாதாரத்தில்  மகறமுகத் தாக்கத்திகன 
ேிகளேிக்கும். ேியெடமாக, ரம்புக்கன, மாேத்தகம மற்றும் தும்பயன பிரயதெ  
செேலகங்களில் கராம்பு மற்றும் ொதிக்காய்  யபான்ற ோெகனத் திரேிேங்கள் 
பேிரிடப்படுேது ஏராளமாகக் காைப்படுகின்றது.  ேற்றாத பேிர்களின் கீழ் இகே 

ேககப்படுத்தப்படுகின்றன.  அட்டேகை இலக்கம் 12 இன் ஊடாக நிலத் துண்டங்களின் 
எண்ைிக்கக மற்றும் நிலப் பரப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது.  எவ்ோறாேினும், ஒவ்சோரு பேிர் 
ேககக்கும்  பேன்படுத்தப்பட்ட நிலத் துண்டங்கள், பல்யேறான பேிர்ச்  செய்ககத் 
திட்டங்களின்  காரைமாக ஆற்றலிகன இழந்துள்ளன. இது பல ேடீ்டுத் யதாட்டங்களில்  
சபாதுோகக்  காைப்படுகின்றது 

 

அட்டவலை13: பயிரிடப்பட்டுள்ள பயிர்கள், பொதிக்கப்பட்ட நிைத் துண்டங்கள் மற்றும் 
நிைப்பரப்பளவு 

பயிர் 
பொதிக்கப்பட்ட 

நிைத்துண்டங்கள் 

சமொத்த 
நிைப்பரப்பளவு 

(தபர்ச்) 

பொதிக்கப்பட்ட 
நிைப்பரப்பளவு 

ேடீ்டுத்  யதாட்டம் 
(பூக்கன்றுகள்) 3,512 5,280.65 2,028.11 

சநல் (கி.கி.) 796,467 67,330.01 30,698.94 

யதேிகல (புதர்கள்) 3,008 1,313.97 1,099.54 

இறப்பர் (மரங்கள்) 6,707 30,232.97 8,545.5 

இலேங்கப்பட்கட (கறுோ) 1,108 655.65 551.46 
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(புதர்கள்) 
ோகழ (புதர்கள்) 9,197 30,611.64 67,743.99 

சதங்கு/செவ்ேிளனி (மரங்கள்) 25,351 207,498.84 68,546.61 

மா (மரங்கள்) 725 27,542.95 10,550.12 

ஈரப்பலா (மரங்கள்) 238 13,207.66 4,968.97 

பலா (மரங்கள்) 2,223 95,310.83 26,706.63 

யதெி/எலுமிச்கெ(மரங்கள்) 111 2,668.35 1,187.8 

யதாகட (மரங்கள்) 55 3,293.54 1,511.66 

ேிறகு (மரங்கள்) 493 2,068.49 921.41 

தளபாட செய்யும் மரம் 

(மரங்கள்) 12,092 160,289.28 78,576.65 

பிற 1 (ேற்றாத பேிர்கள்) 26,474 126,723.9 42,153.29 

பிற 2 (பழங்கள் - பிற) 6,632 52,124.15 25,264.89 

மூலாதாரம்: CEP/3ேது படிநிகல/RAP/குடிெனமதிப்படீு 

 

அதிகப்படிோன தாக்கம்  சதங்குச்  செய்ககக்யக ஏற்படும் என்பயதாடு ேதீி செல்லும் 

பாகதேின் ககரயோரத்திலுள்ள 25,351 சதன்கன மரங்கள் பாதிக்கப்படும். 2,223 ேகரோன 

பலா மரங்கள்  பாதிக்கப்படும். இத் சதாகக கேனத்திற் சகாள்ளப்பட யேண்டிே அதிகூடிே  
சதாகக என்பதால்  அதனூடாக இக்கிராமங்களின் உைவுப்  பாதுகாப்பின் மீது எதிர்மகறத் 

தாக்கத்திகன ேிகளேிக்கும். 12,092 மரத் தளபாட மரங்கள் பாதிக்கப்படும். 

பாதிப்புக்குள்ளாகும் அடுத்த உேர்பேிர்  சதாகுதிோகேிருப்பது   சநற் செய்கக என்பதுடன் 

ஒவ்சோரு பருேத்திற்கும் 796,467 கி.கி. என்றோறு இழக்கப்படும் என 
எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளது. 

நிலம், பேிர் மற்றும்  யேளாண்கமேின் மீது ஏற்படும் பாதிப்புக்கு  யமலாக  கருத்திட்டத்தின் 
காரைமாக லலான் இறப்பர் உற்பத்தி ககத்சதாழிலுக்கு உேர் பாதிப்சபான்று ஏற்படும்.  

அதற்கு உரித்தான 2,192 யபர்ச் பாதிப்புக்கு உட்படும் என்பதுடன், ஏகனே மரங்களுக்கு  

யமலாக அந்தக் கம்பனிக்கு 805 இறப்பர் மரங்கள் இல்லாது யபாகும். கருத்திட்டத்தின் 
காரைமாக பாதிப்புக்குள்ளாகும் ெில ேர்த்தக நிறுேனங்களும் காைப்படுேதுடன், ேர்த்தகர்கள் 
மற்றும்  சதாழிலாளர்கள் ேிகளத்திறனான உற்பத்திச்  செேற்பாட்டில் செேலூக்கமாக 

ஈடுபட்டுள்ளனர். அட்டேகை இலக்கம் 14  இன் ஊடாக ேர்த்தககச் செேற்பாடுகள் 
ேககப்படுத்தப்பட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளன. 
 

அட்டவலை இைக்கம்14:கருத்திட்டத்தினூடொக பொதிக்கப்படும் வர்த்தக நிறுவனங்கள் 

வர்த்தக வலக 
வர்த்தகங்களின் 
எண்ைிக்லக 

ெில்லகறக் ககட (அத்திோேெிேப்  
சபாருட்கள்) 5 

ெிறு ககட (யெகேகள்) 4 

கழஞ்ெிேம் 1 

ெிற்றுண்டிச்ொகல/ேிடுதி/மதுபானக் 2 
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ககட 
யதநீர்க் ககட 1 

ெிறிேளேிலான ககத்சதாழில் 8 

பாரிேளேிலான  ககத்சதாழில் 2 

பிற 4 

சமொத்தம் 27 

மூலாதாரம்: CEP/3ேது படிநிகல/RAP/குடிென மதிப்படீு 

 

ேர்த்தக உரிகமோளரிகன உள்ளடக்கி 84 ஊழிேர்கள்  உள்ளனர். அேர்களுள் 66 ஆண் 

ஊழிேர்களும் மற்றும் 18 சபண் ஊழிேர்களும் உள்ளனர். அேர்களுள்  சபரும்பான்கமேினார் 

(80.9%) ரூபா. 1000,000/- ேகரேில் ெிறந்த மாதாந்த ெம்பளம்  சபறுபேர்களாகக் 

காைப்படுகின்றனர். அேர்களுள்  சபரும்பான்கமேினர் (90.5) கருத்திட்டத்தின் காரைத்தினால்  
தங்கள் ேிோபாரத் தளங்ககள இழக்க  யேண்டிே நிகலேிலுள்ளனர். அேர்கள் 
அகனேருக்கும் கருத்திட்டத்தின்  காரைத்தினால்  சொந்தத்  சதாழில் மற்றும் பேனான 
ேருமான ேழிேகக இல்லாமற் யபாகும் எனத்  யதான்றுகின்றது.  
 

3.2.2அர  நிைம்,  சபொது நிைம் மற்றும் அவற்றின் பொவலனக்கு ஏற்படும் பொதிப்பு 

 

அட்டவலை இைக்கம்15:கருத்திட்டத்தினூடொகப் பொதிப்புக்குள்ளொகும் அர  மற்றும்  
சபொதுச்  ச ொத்துக்கள் 

விபரம் காைித் 
துண்டுகளின் 
எண்ைிக்கக 

யபர்ச் 

ேதீிகள் ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப 

2 
138.4 

மாகாை ேதீி 
அபிேிருத்தி அதிகார 
ெகப 

12 214.1 

பிரயதெ  ெகப 104 2,236.8 

நகடபாகத 23 53.02 

அறிேப்படாத 86 975.48 

பாலம் 18 179.9 

நீர் 
ேழிகள் 

அரசு 144 1,919.1 

அறிேப்படாத 43 477.28 

பிற இலங்கக 
புககேிரதத் 
திகைக்களம் (SLRD) 

1 1.06 

நீர்நிகலகள் 11 26.7 

ககேிடப்பட்ட நிலம் 1 33.1 

ெதுப்பு நிலம் 15 179.8 

யதாட்டப்புறம் 3 31.27 

சமொத்தம் 463 6,465.8 

மூலாதாரம்: CEP/3ேது படிநிகல/RAP/குடிென மதிப்படீு 
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பாதிப்புக்குள்ளாகும் ஒவ்சோரு அரெின்  சொத்து சதாடர்பான ேிபரங்கள் பின்னிகைப்பு 
Xஇன் ஊடாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. 
அரெ  சொத்துக்களுக்கு  யமலாக,  ெமுதாேத்திற்கு உரித்தான சபாதுச்  சொத்துக்களும்   

காைப்படுகின்றன.  அட்டேகை இலக்கம் 16 இன் ஊடாக இப் சபாதுச்  சொத்துக்கள் 
காட்டப்பட்டுள்ளன. அயநகமான  சபாதுச்  சொத்துக்கள்  பகுதிேளேில் பாதிக்கப்படும் 
என்பதுடன், அது ெமுதாேத்தின் மீது  கடுகமோன பாதிப்சபான்றிகன ஏற்படுத்த 

மாட்டாது.இச்  சொத்துக்களுக்கான  சமாத்த நிலப் பரப்பு  11.7  ஏக்கராகும். 

 

அட்டவலை இைக்கம்16:கருத்திட்டத்தினூடொகப் பொதிப்புக்குள்ளொகும் அர  மற்றும்  
சபொதுச்  ச ொத்துக்கள்  சதொடர்பொன  தமைதிக தகவல்கள். 

விபரம் துண்டுகளின் 
எண்ைிக்லக 

தபர்ச் 

சதாகலயபெி 1 0.04 

சபாதுக் கிைறு 4 6.71 

பாடொகலகள் 4 309.33 

ஆலேங்கள் 8 307.53 

யதோலேங்கள் 5 104.94 

காடு 3 437.43 

ெனெமூக நிகலேம் 5 31.65 

இடுகாடு 4 631.45 

ேிகளோட்டு  
கமதானம் 

1 43.08 

சமாத்தம் 35 1,872.16 

மூலாதாரம்: CEP/3ேது படிநிகல/RAP/குடிென மதிப்படீு 
 

பாதிப்புக்குள்ளாகும்  ஒவ்சோரு  சொத்து  சதாடர்பான  ேிபரங்கள் பின்னிகைப்பு XIஇன் 
ஊடாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. 
 

3.3 பிரத்திதயக நிைம் மற்றும் கட்டலமப்புக்கள் மீது ஏற்படும்  பொதிப்பு 
 
பாதிப்புக்குள்ளாகும் அயநக நிலங்களில், ெமூக மற்றும் கலாொர  யதகேகளுக்சகன 
கருத்திட்டத்தினால் பாதிப்புக்குள்ளாகுபேர்களினால் நிர்மாைிக்கப்பட்ட  பல்யேறான 

கட்டகமப்புக்கள் காைப்படுகின்றன.  அட்டேகை இலக்கம் 18 இன் ஊடாகக் 

காட்டப்பட்டோறு, இதன் கீி்ழ் இனங்காைப்பட்டுள்ள 1,030 கட்டிடங்கள் உள்ளன என்பதுடன், 

இதில்  607  ேடீுகளாகும்.  பாதிப்புக்குள்ளாகும் பல்யேறான கட்டிடத்  சதாகுதிகளுக்கிகடயே 
அதிகூடிே எண்ைிக்கக இதுோகும். இரண்டாேது அதிக  சதாகுதிோக 

குடிகெகாைப்படுேதுடன் அதன் எண்ைிக்கக 183 ஆகும். அதனுடன் பிரத்தியேக நிலத்தில் 

நகடபாகதயோரமாக அகமந்துள்ள ேிற்பகன/ேர்த்தகக் ககடகள் 49ம் உள்ளன. அதற்கு  

யமலாக கருத்திட்டத்தினூடாக  பாதிப்புக்குள்ளாகும் 14 ோடகக ேடீுகளும் 
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காைப்படுகின்றன.தகரக்கு ெீசமந்து இடப்பட்டு, சுேர்   செங்கல் அல்லது ெீசமந்துக்கல் 
பேன்படுத்தப்பட்டு  கட்டப்பட்ட ஓடு அல்லது  அஸ்சபஸ்யராஸ் கூகர பேன்படுத்தப்பட்டு  

நிர்மாைிக்கப்பட்ட 674 கட்டிடங்களும் உள்ளன.  அதனுள் ோடகக ேடீ்டிகன உள்ளடக்கி 490 
குடிேிருப்பு  ேடீுகளும் உள்ளன. பின்ேரும்  அட்டேகை இலக்கம் 17 இன் ஊடாக  யமலதிக 
ேிபரங்ககள அறிே முடியும். 
 

அட்டவலை இைக்கம்17:கட்டலமப்புக்கள் மற்றும் நிர்மொைிப்புக்களின் வலக 

தலர/சுவர்/கூலரக்குப் 
பயன்படுத்தப்பட்ட மூைப் சபொருட்களின் 

வலக 

கட்டலமப்புக்களின் வலக 

கு
டி
ய

ிரு
ப்பு

 வ
டு

 

வ
ொட

ல
க
 வ

டு
 

வ
ர்த்

த
க
/வ

ிய
ொப

ரம்
 

கு
டி
ய

ிரு
ப்பு

/வ
ர்த

க்
க
ம்

 

க
ள

ஞ்
 ி
ய

ம்
 

கு
டி
ல

  

ல
க
வ

ிட
ப்ப

ட்
ட
 ந

ிை
ம்

 

பி
ற
 

ச
ம
ொத்

த
ம்

 

ொதாரை  கேக்யகால் குடிகெ 10 0 8 1 0 26 1 3 49 

மண்/செங்கல்/கூகர – ஓடு 10 2 3 0 0 3 0 2 20 

ெீசமந்து/செங்கல் அல்லது ெீசமந்துக் 
கல்/கூகர –ஓடு/அஸ்சபஸ்யராஸ் 483 7 19 7 9 69 10 69 673 

ெீசமந்து/செங்கல் அல்லது ெீசமந்துக் கல்/ 
GI தகரக் கூகர 43 1 4 0 3 78 3 16 148 

ெீசமந்து/செங்கல் அல்லது ெீசமந்துக் 
கல்/ெீசமந்துக் கூகர 14 4 2 0 0 0 1 20 41 

ஓடு./செங்கல் அல்லது ெீசமந்துக் 
கல்/கூகர –ஓடு/ அஸ்சபஸ்யராஸ் 29 0 0 0 1 1 0 4 35 

ஓடு/செங்கல்  அல்லது ெீசமந்துக் 
கல்/செங்கல் கூகர 8 0 0 0 0 0 0 4 12 

பிற 10 0 5 0 0 6 1 30 52 

சமாத்தம் 607 14 41 8 13 183 16 148 1,030 

மூலாதாரம்: CEP/3ேது படிநிகல/RAP/குடிென மதிப்படீு 

 

இழப்படீு ேழங்குதல் மற்றும் மீள்குடியேற்றும்  யதகேப்பாடுகள்  சதாடர்பில் கட்டிடத்தின் 
பருமன் மிகவும் முக்கிேமாகும். பாதிப்புக்குள்ளாகும்  சபரும்பான்கமோன கட்டிடங்களின் 

சதாகக (485) என்பதுடன் அதன் ேர்க்க அடி 500 க்கும் குகறோனதாகும்.  இேற்றினுள் 

119குடிேிருப்பு ேடீுகளாகும்.  இரண்டாேதாக அதிகளேில்  காைப்படும் கட்டிடத்தின் 

(271)ெதுர அடி1001 -2000 என்பதற்கிகடேிலாகும்.  இேற்றினுள் சபரும்பான்கமோனகே 

குடிேிருப்பு ேடீுகளாகும் (245).  மூன்றாேதாக அதிகளேில் காைப்படும் கட்டிடத்தின்(191)ெதுர 

அடி501 – 1000 த்திற்கு இகடேிலாகும் என்பதுடன்,  (191) கட்டிடங்களினுள் 164 குடிேிருப்பு 

ேடீுகளாகும்.   யமலும் 2001 – 3000ெதுர அடிக்கு இகடயே 57 ேடீுகளும் உள்ளன.  

ககேிடப்பட்ட/பாேிக்கப்படாதிருக்கும்  சதாகுதிக்குக் கீழ் 16 கட்டிடங்களும் உள்ளன 
என்பதுடன், அேற்றில்  சபரும்பான்கமோனகே மிகவும் ெிறிேகேோகும்.  ஏகனே  
சதாகுதிேின் கீழ்,  சுேர்கள், கிைறுகள்,  யகற்  யபான்றகே காைப்படுகின்றன. அட்டேகை 

இலக்கம் 18 இன் ஊடாக ேிபரங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவலை இைக்கம்18:கட்டலமப்புக்களின் வலக மற்றும் பருமன் 

கட்டிடத்தின் பருமன் 
( துர அடி) 

 

கட்டலமப்புக்களின் வலக 
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 500ஐ ேிடக் 
குகறவு 119 4 31 6 13 171 7 134 485 

501 – 1000 164 3 4 2 0 5 5 8 191 

1001 – 2000 245 7 5 0 0 6 4 4 271 

2001 – 3000 57 0 1 0 0 0 0 1 59 

3001 – 4000 16 0 0 0 0 0 0 0 16 

4001 – 5000 5 0 0 0 0 1 0 0 6 

5001 – 10,000 0 0               
10,000மற்றும் 
அதற்கு  யமல் 1 0 0 0 0 0 0 1 2 
சமாத்தம் 607 14 41 8 13 183 16 148 1,030 

மூலாதாரம்: CEP/3 ேது படிநிகல/RAP/குடிென மதிப்படீு 
இக்கட்டிடங்களில் காைப்படும் ேெதிகள் அட்டேகை இலக்கம் 19 இன் ஊடாகக் 
காட்டப்பட்டுள்ளது.  சதாகலயபெி ேெதிகள் திருப்திகரமான மட்டத்தில் காைப்படுகின்றது.   
யமலும் இதற்குள்ககேடக்கத் சதாகலயபெி ேெதிகளும் உள்ளடங்குகின்றன. அட்டேகைேின் 

பிரகாரம் 9.2 % மான ேடீுகளுக்கு மின்ேெதிகள் இல்லாதுள்ளது. ெமூக தாக்க மதிி்படீு  
சேளிக்சகாண்டுேந்த ேிடேங்களுக்கு  மாறாக இவ்ேெதிகள் திருப்திகரமான மட்டத்திற்  
காைப்படுகின்றன. ேியெடமாக பாதிப்புக்குள்ளாகும் இவ்ேடீுகளின் நீர் ேிநியோகம்  
திருப்திகரமான மட்டத்தில்  காைப்படுகின்றது. 

அட்டவலை இைக்கம் 19 பொதிப்புக்குள்ளொகும் கட்டலமப்புக்களிலுள்ள வ திகள் 

வ திகள் உள்ளது/இல்லை பொவலன வலக 
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மின்ொரம் ஆம் 556 14 29 1 3 16 6 40 665 

இல்கல 51 0 12 7 10 167 10 108 365 

சதாகலயபெி ஆம் 226 8 7 0 0 2 0 3 246 

இல்கல 381 6 34 8 13 181 16 145 784 

குழாய் நீர் ஆம் 294 8 15 0 2 6 1 24 350 
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இல்கல 311 7 27 8 11 177 15 124 680 

மூலாதாரம்: CEP/3ேது படிநிகல/RAP/குடிென மதிப்படீு 
நிர்மாைிி்ப்புக்காகப்  பேன்படுத்தப்பட்ட  சபாருட்களின் பிரகாரம், பாதிப்புக்குள்ளான 
கட்டிடங்கள் பல்யேறான அகமப்புக்களில்  காைப்படுகின்றன. ஆதலால்  செலவு மதிப்படீு 

பாதிப்புக்குள்ளாகும் ெதுர அடிேின் பிரகாரம்  இடம்சபறவுள்ளது. அட்டேகை இலக்கம் 20 
இன் ஊடாக பாதிப்புக்குள்ளான சமாத்தக் கட்டிடங்களின்  எண்ைிக்கக காட்டப்பட்டுள்ளது.    
யமற்காட்டப்பட்டோறு அதிகளேில் பாதிப்புக்கு உள்ளாகிேிருப்பது  குடிேிருப்பு ேடீுகளாகும் 
என்பதுடன், அதனுகடே ெதுர அடியும் அதிகமாகும். சபரும்பாலான கட்டிடங்கள் 
அகமக்கப்பட்டிருப்பது, தகரக்கு ெீசமந்து இட்டு, சுேர்  செங்கல் மற்றும் ெீசமந்துக் கல் 
பேன்படுத்தி ெீசமந்து பூெப்பட்டு,  ஓடு அல்லது அஸ்சபஸ்யராஸ்  கூகர  யபாடப்பட்டாகும். 
 

அட்டவலை இைக்கம் 20 : பொதிப்புக்குள்ளொகும் கட்டிடத்தின் வலக மற்றும்  துர அடியின் 
அளவு 

தலர/சுவர்/கூலரக்குப் 
பயன்படுத்தப்பட்ட மூைப் 

சபொருட்களின் வலக 

கட்டலமப்பின் வலக 

சமொத்தம் 

கு
டி
ய

ிரு
ப்பு

 வ
டு

 

வ
ொட

ல
க
 வ

டு
 

வ
ிய

ொப
ொர

ம்
/வ

ர்த்
த
க

ம்
 

கு
டி
ய

ிரு
ப்பு

 ம
ற்
று

ம்
 

வ
ிய

ொப
ொர

ம்
 

க
ழ

ஞ்
 ி
ய

ம்
 

கு
டி
ல

  

ல
க
வ

ிட
ப்ப

ட்
ட

/ப
ொவ

ன
ய

ற்
ற
 

பி
ற
 

ொதாரை  கேக்யகால் 
குடிகெ 8,174 0 6,111 80 0 7,946 600 738 23,649 
மண்/செங்கல்/கூகர – 
ஓடு 10,341 580 1,664 0 0 624 0 1,500 14,709 
ெீசமந்து/செங்கல் 
அல்லது ெீசமந்துக் 
கல்/கூகர –
ஓடு/அஸ்சபஸ்யராஸ் 609,029 5,913 8,642 1,864 2,625 17,248 8,953 26,403 680,677 
ெீசமந்து/செங்கல் 
அல்லது ெீசமந்துக் கல்/ 
GI தகரக் கூகர 31,569 80 1,440 0 456 12,686 1,104 2,739 50,074 
ெீசமந்து/செங்கல் 
அல்லது ெீசமந்துக் கல் 
அல்லது செங்கல் 
கூகர 14,192 4,920 1,672 0 0 0 675 1,177 22,636 
ஓடு/செங்கல் அல்லது 
ெீசமந்துக் கல்/கூகர -
ஓடு அல்லது 
அஸ்சபஸ்யராஸ்  33,173 0 0 0 312 120 0 108 33,713 

ஓடு/செங்கல் அல்லது 
ெீசமந்துக் கல்/செங்கல் 
கூகர 
 19,150 0 0 0 0 0 0 172 19,322 

பிற 3,612 0 522 0 0 692 1,302 7,012 13,140 



44 

 

சமாத்தம் 729,240 11,493 20,051 1,944 3,393 39,316 12,634 39,849 857,920 

மூலாதாரம்: CEP/3ேது படிநிகல/RAP/குடிென மதிப்படீு 
மாற்றுச்  செலவு, அது  சதாடர்பில்  கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்டேர்களின் 

(PAPs)கருத்திகன அடிப்பகடோகக் சகாண்டு இனங்காைப்பட்டுள்ளது.அேர்களுள்  
சபரும்பாலானேர்கள், மாற்றுச் செலவு சதாடர்பில் சதளிோன கருத்திகனக்  
சகாண்டிருக்கேில்கல.  அதன் பிரகாரம் தங்களின் கட்டிடம்  சதாடர்பில்  ஒப்படீ்டளேில் 
குகறந்த மதிப்படீு அேர்களினால் முன்கேக்கப்பட்டது.  குடிேிருப்பு இல்லங்களுக்கு 

உரித்துகடேேர்களுள்,  சபரும்பாலாயனார் (160) தங்களின்  குடிேிருப்புக் கட்டிடத்திகன 

மீளகமப்பதற்கு ரூபா. 5 – 10 மில்லிேன்  யதகேசேன நம்புகின்றனர்.  மிகுதிப் யபர் 

மீளகமப்பு மதிப்படீாக அதகன ேிடக் குகறோன  சதாககேிகன முன்கேத்திருந்தனர்.  

இது  சதாடர்பில்  யமலதிக  ேிபரங்கள் அட்டேகை இலக்கம் 21 இன் ஊடாக 
முன்கேக்கப்பட்டுள்ளது 
 

அட்டவலை இைக்கம்21: PAPsஆல் அவர்களின் கட்டிடங்களுக்கொக மதிப்பீடு 
ச ய்யப்பட்ட மொற்றுச்  ச ைவு 

மொற்றுச்  ச ைவு பொவலனயின் தன்லம  

கு
டி
ய

ிரு
ப்பு

 வ
டு

 

வ
ொட

ல
க
 வ

டு
 

க
ல

ட
 

இ
ல

ை
ந்
த
 க

ல
ட
 

வ
டு

 
க
ழ

ஞ்
 ி
ய

ம்
 

கு
டி
ல

  

ல
க
வ

ிட
ப்ப

ட்
ட
 

பய
ன்

பொ
ட
ற்
ற
 

பி
ற
 

ச
ம
ொத

த
ம்
 

 50,000ஐ ேிடக் குகறவு 23 1 3 4 2 96 0 49 178 

50,001 – 100,000 23 2 4 2 2 31 0 44 108 

100,001 – 200,000 14 0 0 1 4 20 0 22 61 

200,001 – 500,000 31 1 8 1 3 22 5 14 85 

500,001 – 1,000,000 80 0 8 0 2 9 7 10 116 

1,000,001 – 2,000,000 91 5 11 0 0 2 0 5 114 

2,000,001 – 3,000,000 36 0 1 0 0 0 1 2 40 

3,000,001 – 4,000,000 32 0 1 0 0 1 0 0 34 

4,000,001 – 5,000,000 61 0 2 0 0 0 1 0 64 

5,000,001 – 10,000,000 160 3 1 0 0 2 2 0 168 

10,000,001 – 20,000,000 35 0 1 0 0 0 0 2 38 

 20,000,001 மற்றும் 
அதற்கு யமல் 21 3 1 0 0 0 0 0 25 

சமாத்தம் 607 15 41 8 13 183 16 148 1,031 

மூலாதாரம்: CEP/3ேது படிநிகல/RAP/குடிென மதிப்படீு 
 

3.4அர ின்  ச ொத்துக்கள்,  சபொதுச் ச ொத்துக்கள்  மற்றும் கட்டலமப்புக்களின் மீது 
ஏற்படும் பொதிப்பு 
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அரெின், சபாதுச்  சொத்துக்கள் மற்றும் கட்டகமப்புக்களுக்கான மாற்றுச்  செலேிகன 
மதிப்படீு செய்தல் ெிக்கலானதும் கடினமானதுமான பைிசோன்றாகும்.  அது உேர்  
சதாழில்நுட்பம்ொர்ந்த ேிடேசமான்று என்பதுடன், அது  சதாடர்பில்  அளகேக் கைக்சகடுப்பு 
மற்றும்  சபாறிேிேல் ேிடேத்தில் நிபுைத்துேம் சபற்றேர்கள் அேெிேமாகும்.  காடுகள், 
கால்ோய்கள், நீயராகடகள்  யபான்ற கட்டிடசமான்று அற்ற  அரெ மற்றும்  சபாதுச்  
சொத்துக்கள்  காைப்படுகின்றன.  யமலும், புனித மரங்கள், மதச் ெிகலகள், இடுகாடுகள்  
யபான்ற  சொத்துக்கள்  சதாடர்பில் மாற்றுச்  செலேிகன மதிப்படீு செய்தல் கடினமான 
ேிடேசமான்றாகும்.  ஆதலால் அரெ மற்றும்  சபாதுச்  சொத்துக்களுக்கான மாற்றுச் செலவு 

மதிப்படீுகள் தோரிக்கப்படேில்கல.  ேிபரங்களுக்கு 15 மற்றும் 16அட்டேகைககளப் 

பார்க்கவும். 
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அத்தியொயம்IV: மூகப் சபொருளொதொர தகவல் மற்றும் கருத்திட்டத்தினொல் 
பொதிக்கப்பட்ட நபர்களின்(PAPs)விபரம் 

 

4.1பிரொந்திய, மொவட்ட மற்றும் பிரதத   மூக சபொருளொதொர நிைபரம் சதொடர்பிைொன 
கண்தைொட்டம் 

 
இலங்கக உேர் மனித அபிேிருத்தி மட்டசமான்றிகனக்  சகாண்ட நாசடான்றாகும் (மனித 

அபிேிருத்தி அறிக்கக, 2013, UNDP). இந்நாட்டின்  சபரும்பான்கம மக்கள், ஏயதாசோரு 
மட்டத்திலான உேர் சபாருளாதார நிகல மற்றும் ோழ்ோதாரசமான்றுக்கு உரித்துகடே 
மக்கசளனக்  குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எவ்ோறாேினும் இந்நிகல,  பிரயதெத்தின் 
பிரயதெத்திற்கும் மற்றும் இலக்கிடப்பட்ட குழு ோழும்  அகமேிடத்திற்ககமே மாறுபடும்.  
 

ேதீி நிர்மாைிக்கப்படும் பிரயதெத்தினுள்  அகர நகர்ப்புற குடியேற்றப் பிரயதெங்கள் மூன்று  
காைப்படுகின்றன.  அகே, சபால்ககசேல, ரம்புக்கன மற்றும்  கலசகதரோகும். மத்திே அதி 

யேக ேதீிக் கருத்திட்டத்தின் 3 ேது  படிநிகலேின் கீழ்,  சபால்ககசேல, ரம்புக்கன மற்றும் 
கலசகதர யபான்ற இடங்களுக்கிகடயே பரிமாற்றங்ககள (மாற்று ேழிகள்) அகமப்பதற்கு 
உத்யதெிக்கப்பட்டுள்ளது.  ஆதலால்  இந்த அகர நகர்ப்புற நிகலேங்களின் மூலம்  அதிக 
பேன்ககளப்  சபற்றுக்  சகாள்ள முடியும். இந் நகர்ப்புற நிகலேங்கள்  சதங்கு, இறப்பர் 
மற்றும்  ோெகனத் திரேிேங்கள்  யபான்ற ேர்த்தக ேிேொேப் சபாருட்ககள உற்பத்தி  
செய்கின்ற,  அடிப்பகடேியலயே ேிேொேத்திகன அடிப்பகடோகக்  சகாண்ட  அகர 
நகர்ப்புற  பிரயதெமாகும்.  பிரயதெத்தில் ோழ்பேர்களின் ோழ்ோதார முகறகள், இந்த  
ேிேொேப் சபாருட்களின்  உற்பத்திேிகன  அடிப்பகடோகக்  சகாண்டுள்ளது.  இந்த அகர 
நகர்ப்புற  நிகலேங்கள்  சநல் மற்றும் மரக்கறிககளப்  பேிரிடுேதற்கு  அயநக யேகளகளில்   
மகழ நீகரயே நம்பியுள்ளன. 

 
ஆதலால், இச்ெகல குடியேற்றங்களும் நீண்ட பாரம்பரிே ெமூகப் சபாருளாதார  
பாரம்பரிேங்களினால்  ேளப்படுத்தப்பட்டு  தங்களின் ேிேொே நகடமுகறகளுக்கிைங்க 
ோழ்கின்றனர்.  எவ்ோறாேினும், அம்மக்கள் ேர்த்தகச்  செேற்பாட்டில் ஈடுபடுேதிி்ல் அதிக  
யபாக்சகான்று  காைப்படுகின்றது.  ேதீி பேைிக்கும் நகடபாகதயோரத்தில்  ெகல கிராம 
உத்தியோகததர் சதாகுதிகளில் அகமேப் சபற்ற கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிக்கப்படும் 

கட்டகமப்புக்கள் அட்டேகை இலக்கம் 22 இன் ஊடாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. 
 

அட்டவலை இைக்கம்22:கருத்திட்டத்தின் மூைம் பொதிப்புக்குள்ளொகும்   கை கிரொம 

உத்திதயொகத்தர்  சதொகுதிகளிலும் (GNDs)  அலமயப்  சபற்ற கட்டலமப்புகள். 

மொவட்டம்/ 
பிரயதெ  

செேலாளர் 

கட்டிட 
அைகுகளின் 
எண்ைிக்லக 

சமொத்த 
 தவதீம் 

வடீ்டு 
அைகுகள் 

கூடிவொழும் 
குடியிருப்புக்க

ள் 

வடீல்ைொத 
அைகுகள் 

இலங்கக 6,769,131  100.0 5,773,678 69,805 925,648  

குருனொகல் 567,317 8.4 482,584 2,970 81,763  

சபால்ககசேல 21,161 3.7 1 8,166 171 2,824  
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மாேத்தகம 22,023 3.9 1 8,443 147 3,433 

தககொலை 277,371 4.1 240,611 1,229 35,531  

ரம்புக்கன 27,696 10 23,863 115 3,718  

கண்டி 440,973 6.5 378,296 2,846 59,831  

தும்பயன 12,526 2.8 1 0,719 60 1,747 

குறிப்பு : ஆய்வு இடம்சபற்ற  காலப்பகுதிேில் ேெித்திருந்த ேடீ்டு அலகுகள் மாத்திரயம  இங்கு 
அறிக்ககேிடப்பட்டுள்ளது. 

மூலாதாரம் : இலங்கக குடிென மற்றும் ேடீகமப்புத்  சதாகக மதிப்படீு 2011 ( 5% மாதிரிேிகன 
அடிப்பகடோகக்  சகாண்ட தற்காலிகத் தரவு) 
 

 

யமலும் இலங்கக பல்லின மக்களிகனக்  சகாண்ட நாடு என்பதுடன், கருத்திட்டத்தின் மூலம் 
பாதிப்புக்குள்ளாகும் இரண்டு மாேட்டங்கள் மற்றும் பிரயதெ  செேலகப் பிரிவுகள் பல்லின 
பின்னைிேிகனக்  சகாண்டு ேிளங்குகின்றது.   சபரும்பான்கமோன மக்களிகனக்  சகாண்ட 
ெமூகம் ெிங்களேர் என்பதுடன் இஸ்லாமிேர்  இரண்டாேதாகக்  கூடிே ெனத்சதாககேிகனக் 
சகாண்ட இனமாகும். ஏகனே இன மக்களும் கேனத்திற் சகாள்ளப்பட  யேண்டிே  

மட்டத்தில் இப்பிரயதெ  செேலகப் பிரிவுகளில் ோழ்கின்றனர்.  அட்டேகை இலக்கம் 23 இன் 
ஊடாக  யமலதிக ேிபரங்கள் முன்கேக்கப்பட்டுள்ன.  
 
உத்தியோகபூர்ே ேறுகம நிகலேிகன ஒப்பிட்டுப் பார்க்குமிடத்து, குருனாகல் மாேட்டத்தில் 

2002 ஆம் ஆண்டில் அது ரூபா. 1,352 ஆகேிருந்தது.  2016 நேம்பர் மாதமளேில் அது ரூபா. 

4,089 ஆக அதிகரித்துள்ளது.  யககாகல மாேட்டத்தில் அது 2002  ஆம் ஆண்டில் ரூபா. 1,437 
ஆகேிருந்தது என்பதுடன் 2016 நேம்பர்  ஆம் ஆண்டளேில் ரூபா. 4,128 ேகர 

அதிகரித்துள்ளது.  கண்டி மாேட்டத்திி்ல் உத்தியோகபூர்ே ேறுகம நிகல 2002  ஆம் 

ஆண்டில் ரூபா. 1,451  ஆகேிருந்ததுடன் 2016  நேம்பர் மாதமளேில் அது ரூபா.4,082 ஆக 

அதிகரித்துள்ளது. (குடிென மற்றும் புள்ளி ேிபரத் திகைக்களம், 2016)  
அட்டவலை இைக்கம்23:கருத்திட்டத்தின் மூைம்  பொதிப்புக்குள்ளொன பிரதத த்தின் 

இனவொரியொன மக்கள்  சதொலக 

 

மொவட்டம் 
நபர்களின் 

எண்ைிக்லக 

இனத்  சதொகுதி 

 ிங்களவர் இைங்லகத் 
தமிழர் 

இந்தியத் 
தமிழர் 

இைங்லக 
முஸ்ைிம் பறங்கியர் மதை இைங்லகச்  

ச ட்டி 
பொரத பிற 

இலங்கக 20,263,723 15,173,820 2,270,924 842,323 1,869,820 37,061 
40,189 6,075 1,688 21,82

3 

யககாகல 836,603 715,723 20,250 41,468 57,952 577 168 37 4 424 

ரம்புக்கன 82,373 78,542 850 178 2,646 14 6 7 1 129 

குருனாகல் 
1,610,299 

1,471,339 
18,763 3,582 113,560 711 

1,08
3 

92 28 1,141 

சபால்ககசேல 64,917 57,194 873 973 5,726 20 105 7  3 16 

மாேத்தகம 65,555 54,177 3,530 211 7,532 63 18 0 0 24 

கண்டி 1,369,899 
1,018,323 

71,640 83,234 191,159 2,201 
2,06

2 
115 23 1,142 

தும்பயன 37,356 34,451 254 28 2,557 24 38 1 0 3 

மூலாதாரம் : குடிென மற்றும் ேடீகமப்புத்  சதாகக மதிப்படீு, இலங்கக, 2012 
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இந்த மூன்று மாேட்டங்களும்  ேிேொேத்திகன அடிப்பகடோகக்  சகாண்டுள்ளதுடன்,  சநற்  

செய்ககேிகன முதன்கமச்  செேற்பாடாகக்  சகாண்டுள்ளன.  2013 ஆம் ஆண்டில் கண்டி 

மாேட்டத்தில் 8.459   சஹக்டேர்  சநல் பேிரிடப்பட்டுள்ளதுடன்,  24,633  சம. சதா. 
அறுேகட  ோல பருேத்தில்  சபறப்பட்டுள்ளது.  யககாகல மாேட்டம்  சநற் செய்கக  

சதாடர்பில்  பாரிே நீர்ப்பாென ேதிககளக்  சகாண்டிருக்கேில்கல. ஆேினும், 2013 ஆம் 

ஆண்டு ோல பருேத்தில் 3,163  சஹக்டேர் பேிரிடப்பட்டுள்ளதுடன் 12,150  சம. சதா.  
அறுேகட  சபறப்பட்டுள்ளது. எனினும் குருநாகல் மாேட்டத்தில் இப்பருேத்தில் மிகவும் 
அதிகளவு  சநற் பேிர்ச் செய்கக  இடம்சபற்றுள்ளது.  அதன் பிரகாரம் இம்மாேட்டத்தில் 

52,461  சஹக்டேர் பேிரிடப்பட்டுள்ளதுடன், 189,281 சம. சதா. கிகடக்கப்  சபற்றது. அதன் 
பிரகாரம் இலங்ககேில் உைவு உற்பத்திக்கு குருனாகல் மாேட்டம் பாரிே பங்களிப்பிகன 
ேழங்குகின்றது. (குடிென மற்றும் புள்ளி ேிபரத் திகைக்களம்,  சநல் அறுேகட  

சதாடர்பிலான தரவு, ோல பருேம் 2013, 2014). பியரரிக்கப்பட்ட கருத்திடடம் இரண்டு 
மாேட்டங்களினதும்  சநற்  செய்ககேில் பாதிப்பிகன ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன்  இனிேருங் 
காலங்களில் சநற்செய்கக முன்சனடுக்கப்படும் நிலத்தின் மீதும் பாதிப்பிகன ஏற்படுத்தும். 
 

4.2கருத்திட்டத்தினொல்  பொதிக்கப்பட்ட பிரதத த்தின்  மூகப் சபொருளொதொர நிைபரங்கள் 

 
கருத்திட்டத்தின் 3 ேது படிநிகல சதாடர்பில் பரீட்ெிக்கப்பட்டுள்ள ேதீி பேைிக்கும் 

நகடபாகதக்கு  44 கிராம உத்தியோகத்தர் சதாகுதிகள் உரித்தாேதுடன், 2012 ஆம் ஆண்டின் 
குடிென மதிப்படீ்டின் பிரகாரம் 32,069 ெனத்சதாகக உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. இப்புள்ளிொர் 

தரவுக்ககமே 15,052 ஆண்களும், 17,017  சபண்களும் உள்ளடங்குகின்றனர்.  அதன் பிரகாரம்  
சபண்களின் சதாகக  ஆண்களின்  சதாககேிகன ேிட ெற்று அதிகமாகும்.  ஆண் சபண்  
பால் பகுப்பு மற்றும் அேர்களின்  ேேது சதாகுதி ஒப்படீு  செய்ேப்பட்டுள்ளது.  ேிபரங்கள், 

அட்டேகை இலக்கம் 24 இன் ஊடாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. 
 

அட்டவலை இைக்கம்24:ஒவ்சவொரு கிரொம உத்திதயொகத்தர் பிரிவுகளிலும்(GNDs)உள்ள 
 னத்சதொலக 

மொவட்டம் பி.ச .பி. கி.உ.பி 
நபர்களின் 
சமொத்த 

எண்ைிக்லக 

பொல் வயது 

ஆண் சபண் 

15 
வயதிலன 

விடக் 
குலறவு 

15 ‐ 
59வயது 

60 
வயதுக்கு 

தமல் 

கு
ரு

ன
ாக

ல்
 

ச
பா

ல்
கக

சே
ல
 

கந்துகல 1,234 599 635 311 771 152 
லிகினிகிரிே 507 231 276 123 300 84 
சமதகலுகமுே 422 203 219 80 271 71 
ேலகமுல்ல 681 332 349 141 420 120 
சதேட்டசகதர 279 137 142 70 168 41 
பரபேில 1,380 660 720 354 851 175 
சதாம்பசகாட 425 205 220 95 249 81 
அம்பலன்ேத்கத 416 190 226 100 251 65 
அரம்யபசபால 682 302 380 139 437 106 
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கண்
டி
 

கல
ச
கத

ர 

கன்னசதனிே 510 237 273 114 313 83 
கங்சகாடபிட்டிே 458 216 242 93 294 71 
புப்பிலிே 351 161 190 71 228 52 
பரந்தர 653 308 345 178 398 77 
நிேங்சகாட 889 412 477 208 527 154 
பளுசகாபிேத்த 773 363 410 206 461 106 
குனடக 883 403 480 229 531 123 
மடசகாட பகல  556 252 304 136 321 99 
கலசகதர யமற்கு  1,027 495 532 258 629 140 
நிகத்சதன்ன 441 232 209 106 279 56 
அன்டுனுகம 
பல்கமும்புர  694 325 369 188 417 89 
கன்யடகும்புர 653 295 358 167 392 94 
கலசகதர மடிக 
சதற்கு  1,160 520 640 352 688 120 
கலுேன 619 290 329 151 386 82 
ஹட்டபிட்டிே 761 349 412 180 458 123 

மூலாதாரம்: குடிென மற்றும் ேடீகமப்புத்  சதாகக மதிப்படீு, இலங்கக 2012 
 

4.2.1பிரதத த்திற் கொைப்படும் உட்கட்டலமப்பு வ திகள் 

 

கருத்திட்டம் அமுற்படுத்தப்படும்  சமாத்தப் பிரயதெத்திலும் யநர்க்கைிே மாற்றசமான்று  
அதியேக ேதீிேினூடாக ஏற்படும் என்பது  சதளிோகின்றது. எவ்ோறாேினும், இற்கற 
ேகரேில் பிரயதெத்திற் காைப்படும் உட்கட்டகமப்பு ேெதிகளின் நிலபரம் மிகவும் குகறந்த 
மட்டத்தில் காைப்படேில்கல. கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும் பிரயதெத்திற்  

காைப்படும்  ேதீி ேெதிகள்  சதாடர்பில் அட்டேகை இலக்கம் 25 இன் ஊடாகக் 

ம
ாே

த்த
கமு

ே
 

கந்தயகன 404 193 211 98 237 69 
துணுக்கேத்த 861 411 450 192 557 112 
கலுகமுே 938 436 502 249 563 126 
ேட்டசறக்க 1,315 633 682 274 842 199 
கட்டுகம்பலசகதர 526 251 275 117 347 62 
மலன்சதனிே 1,107 523 584 248 702 157 
ககபத்ேல 1,144 565 579 260 734 150 

         

யக
ாக

க
ல
 

ரம்
புக்

கன
 

சதாம்யபமடகிழக்கு 518 239 279 111 310 97 
தம்புள்ள 463 219 244 100 280 83 
நட்டம்புர 732 330 402 214 396 122 
தலேல்சபால 569 266 303 134 353 82 
யஹோதிேல 892 452 440 209 533 150 
சகாட்டேல்ல 1,221 557 664 343 700 178 
சேலிகமுே 811 354 457 204 486 121 
பரப்யப சதற்கு 980 429 551 293 559 128 
கனுசகால்ல 868 409 459 236 496 136 
சதாம்யபமடயமற்கு 434 191 243 96 172 166 
பரப்யப ேடக்கு 640 311 329 152 390 98 
குடகம ேடக்கு 627 286 341 128 370 129 
உடன்ேிட்ட 565 280 285 123 347 95 
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காட்டப்பட்டுள்ளது.313 பதிலளித்தேர்களுக்கிகடயே, ஒருேர் மாத்திரயம தமது ேடீ்டிற்கு 
பிரயேெிப்பு ேெதிசோன்றில்கல என சேளிப்படுத்திேிருந்தார். மிகுதி அகனேருக்கும் தமது 
ேடீ்டிற்குப்  பிரயேெிப்பதற்கு, குகறந்தத பட்ெம்  ெிறு  ோகனம் செல்லுேதற்கு யபாதிே 
இடேெதியுள்ளது. இது இந்த மூன்று மாேட்டங்களின் அபிேிருத்தி சதாடர்பில் 
திருப்திேகடக்கூடிே ேிடேமாகும். 
 

அட்டவலை இைக்கம்25:உட்கட்டலமப்பு வ திகள் – பிரதவ ிப்பு வழிகள் 

வலக பொதிக்கப்பட்டவ
ர்களின்( PAPs) 
எண்ைிக்லக 

 தவதீ
ம் 

ேதீிேில்கல 1 0.3 
நகடபாகத (அகலம் 5 அடிேிகன 
ேிடக் குகறவு) 63 20.1 
கியறவ் ேதீி (Gravel Road) 93 29.7 
மாற்றிேகமக்கப்பட்ட ேதீி 82 26.2 
தார் ேதீி 60 19.2 
காப்பட் ேதீி 6 1.9 
சபாது ேதீி 8 2.6 
சமாத்தம் 313 100 

மூலாதாரம்: CEP/Stage 3/SIA Data 

 

யமலும், பிரயேெிப்பு ேதீிகள் சதாடர்பில் பதிலளிப்பேர்களிடமிருந்து கருத்துக்கள்  
யகட்டறிேப்பட்டதுடன், சபரும்பாலாயனார் தமது பிரயதெத்தில் தரமான பிரயேெிப்பு 
ேகலேகமப்புக் காைப்படுேதாக சேளிப்படுத்திேிருந்தனர். எவ்ோறாேினும், ஆய்ேின் 
மூலம் சேளிக்சகாைரப்பட்ட ேிடேங்களின் மூலம் இப்பிரயதெத்திற்கு  அதியேகேதீிசோன்று 

அேெிேமானதாகத் சதரிேேில்கல. ேிபரங்களுக்கு அட்டேகை இலக்கம் 26 ஐப் பார்க்கவும். 

 

அட்டவலை இைக்கம்26:உட்கட்டலமப்பு வ திகள் – தரமொன பிரதவ ிப்பு வழிகள் 

வலக பொதிக்கப்பட்டவர்களின்( 
PAPs) எண்ைிக்லக 

 தவதீம் 

மிகவும் நன்று 13 4.2 

நன்று 133 42.5 
ொதாரைம் 104 33.2 
கூடாது 54 17.3 

மிகவும் 
கூடாது 9 2.9 
சமாத்தம் 313 100 

மூலாதாரம்: CEP/Stage 3/SIA Data 
 

நீர் என்பது மனிதனின் அடிப்பகடத்  யதகேகளிசலான்றாகும்.  இதில் குடிநீர் மூலாதாரத்தில் 

மிகவும் முக்கிேமாகும்.  யமற்குறிப்பிட்ட அட்டகை இலக்கம்  10 இன் ஊடாக 

காட்டப்பட்டோறு,  சபரும்பான்கமேினர் (84%)  பாதுகாப்பான கிைற்று நீரிகனக்  
சகாண்டுள்ளனர் என்பதுடன், இக்கிைறுகள் அேர்களின் ேெிப்பிடங்களியலயே  
நிர்மாைிக்கப்பட்டுள்ளன.  அதற்கு  யமலாக இப்பிரயதெ ோெிகளுக்கு நீரிகன ேழங்குேதற்கு   
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யதெிே நீர் ேழங்கல் மற்றும் ேடிகாலகமப்புச் ெகபேினூடாக  முக்கிேமான யெகேயும்  

ேழங்கப்பட்டு ேருகின்றது.  ேிபரங்களுக்கு அட்டேகை இலக்கம் 27 ஐப் பார்க்கவும் 

 

அட்டவலை இைக்கம்27:உட்கட்டலமப்பு வ திகள் நீர் மூைொதொரம் 

வலக பொதிக்கப்பட்டவர்களின் 

( PAPs) எண்ைிக்லக 
 தவதீம் 

யதெிே நீர் 
ேழங்கல் 
மற்றும் 
ேடிகாலகமப்புச் 
ெகப (NWSD) 37 11.8 
கிைற்று நீர் 264 84.3 
குழாக்கிைறு 7 2.2 
சபாதுக் கிைறு 4 1.3 
நீர்நிகல 1 0.3 
சமாத்தம் 313 100 

மூலாதாரம்: CEP/Stage 3/SIA Data 

 

ஆய்வு முன்சனடுக்கப்பட்ட பிரயதெத்திலுள்ள  சபரும்பானகமோன மக்கள் (94%) 
ெகமப்பதற்கு தாங்கள், ேிறகிகனப்  பாேிப்பதாகக் குறிப்பிட்டிருந்தனர்.  இரண்டாேதாக 

அதிகூடளேில் பாேிக்கப்படுேது எரிசபாருளான(3.8%) சுத்திகரிக்கப்பட்ட சபற்யறாலிே 

எரிோயு (L PGas)ஆகும். அட்டேகை இலக்கம் 28 இன் ஊடாக யமலதிக தகேல்ககளக்  
காை முடியும்.  ேியெடமாக  பாதிப்புக்குள்ளாகும் கிராம உத்தியோகத்தர் சதாகுதிகளில் 

அகமந்துள்ள ேடீுகளில் (98%) மின்ொர ேெதிகளக் சகாண்டுள்ளதுடன் இது அபிேிருத்தி 
சதாடர்பிலான யநர்க்கைிேமான அம்ெமாகும். எவ்ோறாேினும் யதெிே மின்ொரத் திட்டத்தின் 
மூலம் சபறப்படும் மின்ொரத்திகன ெகமக்கும் யநாகத்திற்காக பாேிக்கும் யபாக்சகான்று 
அேர்களுக்கிகடயே  காைப்படேில்கல. 
 

அட்டலை இைக்கம்28:உட்கட்லமப்பு வ திகள் – எரிசபொருள் மூைொதொரம் ( லமக்கும் 
தநொக்கத்திற்கு) 

வலக பொதிக்கப்பட்டவர்களின் 

( PAPs) எண்ைிக்லக 
 தவதீம் 

LP எரிோயு 12 3.8 
உேிர் ோயு 4 1.3 
ேிறகு 295 94.2 
மின்ொரம் 2 0.6 
சமாத்தம் 313 100 

மூலாதாரம்: CEP/Stage 3/SIA Data 

கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும் சபரும்பாலாயனார்  அரெினால் ேழங்கப்படும்  
சுகாதார யெகேகளின் கீழ் நம்பிக்ககேிகனக் சகாண்டிருப்பதுடன், பல தொப்தங்களுக்கு 
முன்னர் ஆரம்பிக்கப்பட்ட  ெமூக நலன்புரி பியரரகைத் திட்டத்தின் பேனாளிகளுக்கு  
உரித்தகனயும் ேழங்குகின்றது.  இந்நாட்டின் ெமூக நலன்புரி பியரகைத் திட்டத்தின் 
அங்கங்களுக்கிகடயே பிரதான இடசமான்று சுகாதார பிரிவுக்கு உரித்தாகின்றது.  
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கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும்  பிரயதெத்தின் நிலபரம் அட்டேகை இலக்கம் 29 
இன் ஊடாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. அட்டேகையூடாக காட்டப்பட்டோறு  கருத்திட்டத்தின் 
மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும்  பிரயதெங்களில்  ோழும் நபர்களின் பாேகனக்காக, பிரதான நகர 
மற்றும் அகர நகர்ப்புற நிகலேங்களில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுகாதார யெகேகள் 
காைப்படுகின்றன. 
 

அட்டலை இைக்கம்29:கருத்திட்டத்தின் மூைம் பொதிப்புக்குள்ளொகும்  பிரதத ங்களில் 
கொைப்படும் சுகொதொர த லவகள்  

சதொ.இை. சுகொதொர த லவயின் வலக அதிர்சவண்  தவதீம் 

1 சபரிகம கேத்திேொகல 6 1.92 

2 கலசகதர கேத்திேொகல  43 13.74 

3 சஹதனிே கேத்திேொகல 1 0.32 

4 குருனாகல் கேத்திேொகல 96 30.67 

5 மாேத்தகம கேத்திேொகல  37 11.82 

6 யபராதகன கேத்திேொகல 1 0.32 

7 சபால்ககேல கேத்திேொகல 9 2.88 

8 சபாத்துசகர கேத்திேொகல 6 1.92 

9 ரம்புக்கன  கேத்திேொகல 93 29.71 

10 தலன்பிட்டிே கேத்திேொகல 1 0.32 

11 தம்புத்யதகம கேத்திேொகல  3 0.96 

12 தித்தபஜ்ேல கேத்திேொகல  4 1.28 

13 ேதாகட கேத்திேொகல 1 0.32 

14 ேட்டயறக  - கேத்திேொகல 1 0.32 

15 கண்டி சபாது கேத்திேொகல 1 0.32 

16 நாரசஹன்பிட்டிே பகடேினர்  
கேத்திேொகல  

1 0.32 

17 கண்டி சுே செேன 1 0.32 

18 நாேின்ன ெனல் நிகலேம்  1 0.32 

19 ேலிகல்ல டிஸ்சபன்ெரி 1 0.32 

20 புலுசகால்ல டிஸ்சபன்ெரி  1 0.32 

21 சகதனிே பிரத்தியேக மருத்துே 
நிகலேம்  

2 0.64 

22 சதாடர்பற்றது 3 0.96 

 சமாத்தம் 313 100 
மூலாதாரம்:CEP/Stage 3/SIA Data 

 

மத்திே அதியேக ேதீிக் கருத்திட்டத்தின் 3 ேது படிநிகல (கண்டி இகைப்பு) ேில் மத்திே 
அரெினூடாக செேற்படுத்தப்படும்  பாரிேளேிலான  அபிேிருத்தி  செேற்பாசடான்று  
இடம்சபறுேதுடன்,  இது சதாடர்பில் மாகாை ெகபகள் மற்றும் பிரயதெ  ெகபகளின் (மாநகர 
ெகபகள், நகர ெகபகள் மற்றும் பிரயதெ  ெகபகள்) உதேி கிகடக்கும். பாதுகாப்பு மற்றும் நகர 
அபிேிருத்தி அகமச்ெின் கீழ் அமுற்படுத்தப்படும் மூயலாபாே நகர அபிேிருத்தி 
கருத்திட்டசமன  சபேரிடப்பட்டுள்ளது. கண்டி நகர எல்கலேில் தற்யபாது  காைப்படும் 
ேதீிகள், ேடிகால் ேெதிகள், ஒளி ேெதிகள் மற்றும் ேதீிகள அழகுபடுத்துதல் 
யபான்றேற்றிகன யமம்படுத்துேதற்கு கருத்திட்டத்தின் கீழ்  திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.   அதற்கு  
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யமலாக, யதெிே மற்றும்  மாகாை ேதீிகள் திட்டத்தில் ெில ேதீி அபிேிருத்திச் 
செேற்பாடுககள முன்சனடுப்பதற்கு உத்யதெிக்கப்பட்டுள்ளது. A 006(அம்யபபுஸ்ஸ – 
திருயகாைமகல ேதீி), B 475(சதாம்யபமட – ரம்புக்கன ேதீி), B 087(கட்டுபிட்டிே – குருனாகல் 
ேதீி), B 310(ரம்புக்கன – மாேத்தகம ேதீி),மற்றும் B 122(கலசகதர-கத்தரலிேத்த ேதீி) ேதீிகள் 
யதெிே  ேதீிகள் திட்டத்தில் அகடோளங் காைப்பட்டுள்ளன. மாகாை ெகபகளின் 
ேதீிகளுக்கிகடயே,060 C (கந்த சதனிே – இலுக்சேல ேதீி) ேதீி நிர்மாைிக்கப்பட்டு 
ேருகின்றது. அதற்கு யமலாக, மாகாை ேதீிோன ேதாகட –சபாத்துகர  ேதீிேிகன 
யமம்படுத்துேது முடியும் தறுோேிலுள்ளது. 
 

இம் யமம்படுத்தும் கருத்திட்டத்திற்கு யமலாக  ரம்புக்கன  நகரினுள் நகர அபிேிருத்திக் 
கருத்திட்டசமான்று அமுற்படுத்தப்படுகின்றது. இக்கருத்திட்டத்தின் கீழ் நகர பிரயதெத்தினுள் 
அகமேப் சபற்ற ேதீிகள்,  ெந்கதகள், யபரூந்துத் தரிப்பிடங்கள்,  புககேிரத நிகலேங்கள், 
ேதீிகள அலங்கரித்தல், நீர் ேெதிகள் மற்றும்  கால்ோய் திட்டம் யமம்படுத்தப்படுகின்றது.  
கலசகதர நகர பிரயதெத்திலும் அதற்கு நிகரான கருத்திட்டசமான்று  அமுற்படுத்தப்படுகின்றது.   
பியரரிக்கப்பட்ட  பரிமாற்று ேதீிகளினூடக  இவ்ேிரு  நகரங்களும் அதியேக ேதீியுடன்  
சதாடர்புபடுத்தப்படும். 
 

யமலும், மத்திே அதியேக ேதீிக்  கருத்திட்டம், இவ் அபிேிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் 
அகனத்கதயும் ஒன்றாக சதாடர்புபடுத்தியுள்ளதுடன்  அதன் பலாபலன்ககள எட்டச் 
செய்ேதற்கு யபாக்குேரத்து ேெதிகள் மிகவும் முக்கிேமானதாகும்.  

 

 

4.3கருத்திட்டத்தினொல் பொதிக்கப்பட்ட  நபர்களின்   மூக சபொருளொதொர நிைபரங்கள்– 
குடும்பத் தலைவர்கள் 
 

குடும்ப அலகின் தகலேர்கள் மற்றும் குடும்ப  அங்கத்தேர்களின் மீது  கேனத்திகனச் 
செலுத்தி, கருத்திட்டப் பாதிப்பிகன இரண்டு முகறகளில் பகுப்பாய்வு செய்ே முடியும்.  
காைிேிகனச் சுேகீரித்தல் மற்றும் இழப்படீுகள் ேழங்குேகதக் கேனத்திற்சகாள்ளும்யபாது, 
ஆரம்பத்தில், குடும்ப அலகின் தகலேர்கள் பல ேழிகளில் முக்கிேமானேர்களாக உள்ளனர். 
ஆதலால், இக்கருத்திட்டத்திற்கான காைிககள சுேகீரிக்கும் காரைங்களினால்  

பாதிப்புக்குள்ளாகும் குடும்ப அலகின் தகலேர்கள் 1,747 யபர் அகடோளங் 

காைப்பட்டுள்ளனர். ஆேினும் 69 குடும்பத் தகலேர்கள் சதாடர்பிலான  ெமூகப் சபாருளாதார 
தகேல்கள் இன்கமேினால் அேற்றிகனத் யதடுேதற்கு முடிோமலுள்ளது.அதற்கு யமலாக, 
பிரத்தியேக உரித்தின் கீழ் கைக்சகடுக்கப்பட்ட, ஆேினும் உரிகமோளர்கள் உரிகம 

யகாரப்படாத காைித் துண்டுகள் 45 உள்ளன. ஆதலால், ெமூகப் சபாருளாதார பகுப்பாய்வு 

பாதிப்புக்கு உள்ளாகும்  குடும்பத் தகலேர்கள் 1,648  யபரிகன அடிப்பகடோகக் சகாண்டு  
முன்சனடுக்கப்பட்டது. அேர்கள் பல்யேறான இனங்ககளச் யெர்ந்தேர்கள் 

என்பதுடன்,சபரும்பான்கமேினார் (98.3%)  ெிங்கள இனத்திகனச் யெர்ந்தேர்களாேர். 

ஒப்படீ்டளேில் தமிழ்  இனம்  மிகச் சொற்பளோகும்.  அட்டேகை இலக்கம் 30 இன் ஊடாக  
யமலதிக  ேிரபங்கள் முன்கேக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவலை இைக்கம்  30:கருத்திட்டத்தின் மூைம் பொதிப்புக்குள்ளொகும்  குடும்ப 
அைகுகளின் தலைவர்களின் இனத்தின் தன்லம  

இனம் வதிவிடம் வியொபொரம்/வர்
த்தகம் 

விவ ொயம் 
 ொரொத 

விவ ொயம் சமொத்
தம் 

% 

ெிங்களேர் 405 17 150 1,142 1,714 98.4 
தமிழர் 1 0 0 1 2 0.1 
இஸ்லாமி
ேர் 2 1 3 20 26 1.5 
சமாத்தம் 408 18 153 1,163 1,742 100 

மூலாதாரம்:CEP/Stage 3/RAP/Census Data 

 

குடும்பத் தகலேர்களுக்கிகடயே, 21.6% சபண்கள் (சபண்களிகனத் தகலேராகக் சகாண்ட 
குடும்பங்கள்) ஆேதுடன், அேர்கள் கருத்திட்டத்தின் மூலம்  பாதிப்புக்குள்ளாகும் குடும்ப 
அலகின் தகலேர்களாேதுடன், யேறான சதாகுதிசோன்றாக அகடோளங்  
காைப்படுகின்றனர்.  தபுதாரர்ககள ேிட  ேிதகேகள் அதிகமாக உள்ளனர்.  அட்டேகை 

இலக்கம் 31 இன் ஊடாக  ேிபரங்கள்  ேழங்கப்பட்டுள்ளன.  

 

அட்டவலை இைக்கம் 31:கருத்திட்டத்தின் மூைம் பொதிப்புக்குள்ளொகும் குடும்ப அைகு 
தலைவர்களின் திருமை நிைபரம் 

பொல் திருமைமொனவர் தருமைமொகொதவர் விவொகரத்து விதலவ பிரிந்து 
வொழுதல் 

சமொத்தம் % 

ஆண் 1,305 40 4 16 1 1,366 78.4 
சபண் 200 32 0 142 2 376 21.6 

சமாத்தம் 1,505 72 4 158 3 1,742 100 
மூலாதாரம்: CEP/Stage 3/RAP/Census Data 

 

மீளக் குடியேற்ற முன்சனடுப்பில் அங்கேனீமுற்ற நபர்கள் பாரிே பிரச்ெிகனக்கு முகங் 
சகாடுப்பர். இந்த எண்ைக்கருேில்,  சபண்ககள ேிட ஆண்கயள அதிகம் பாதிக்கப்படுேர். 
எவ்ோறாேினும் ெிறு மற்றும் பாரிே அங்கேனீத்திற்கு உட்பட்டுள்ள  சமாத்த குடும்பத் 
தகலேர்களின் எண்ைிக்கக ஒப்படீ்டளேில் குகறந்த மட்டத்திற்   காைப்படுகின்றது. 
 

அட்டவலை இைக்கம்32:கருத்திட்டத்தின் மூைம் பொதிக்கப்படும் குடும்ப 
தலைவர்களுக்கிலடதயயொன அங்கவனீத் தன்லம  சதொடர்பொன நிைபரம் 

பொல் பொரிய 
அங்கவனீம் 

 ிறு 
அங்கவனீம் 

அங்கவனீமில்லை சமொத்தம் % 

ஆண் 19 14 1,333 1,366 78.4 

சபண் 5 12 359 376 21.6 

சமாத்தம் 24 26 1,692 1,742 100 
மூலாதாரம்: CEP/Stage 3/RAP/Census Data 

பல குடும்பத் தகலேர்கள் (48%) ெிறந்த கல்ேி மட்டத்திகனக் சகாண்டுள்ளனர் (க. 
சபா.த.ொதாரை தரம் மற்றும் அதற்கு  யமலான தகககமகள்).  கேனத்திற் சகாள்ளப்பட 

யேண்டிே எண்ைிக்ககேிகனக் சகாண்ட குடும்பத் தகலேர்கள் (50.80%)  ொதாரைமான 

கல்ேி மட்டத்திகன (1 ஆந் தரம் – க.சபா.த. ொ/த ேகர) சகாண்டிருந்தனர்.  ஒப்படீ்டளேில் 
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குடும்பத் தகலேர்களுள் ெிறு  எண்ைிக்ககோயனாகர கல்ேிொர் பின்னைிேிகனக்  
சகாண்டிருக்கேில்கல என்பது புலனாகியுள்ளது  (எழுத்தறிவு இல்கல என்பதுடன்  
ககசோப்பமிடுேதற்கு இேலும்). அட்டேகை இலக்கம் 33 இன் ஊடாக ேிபரங்கள் 
ேழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 
அட்டவலை இைக்கம் 33:கருத்திட்டத்தினொல் பொதிப்புக்குள்ளொகும் குடும்பத் 

தலைவர்களின் கல்வி ொர் பின்புைம் 
 

கல்வி ொர் மட்டம் ஆண் சபண் சமொத்தம் % 
படிப்பறிவு அற்ற 5 6 11 0.6 
ககசோப்பமிட முடியும் 10 6 16 0.9 
தரம்  I-V 155 74 229 13.1 
தரம் VI- க.சபா.த (ொ/த) 524 132 656 37.7 
க.சபா.த (ொ/த) ெித்தி 265 64 329 18.9 
க.சபா.த (உ/த) ெித்தி 318 72 390 22.4 
பட்டம் 
எதிர்பார்த்துள்ள/பட்டம் 
சபற்ற 86 20 106 6.1 
பட்டப்பின் படிப்பு 1 2 3 0.2 
பிற 2 0 2 0.1 
சமாத்தம் 1,366 376 1,742 100 

மூலாதாரம்: CEP/Stage 3/RAP/Census Data 

 

கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும் குடும்பத் தகலேர்களின்  சதாழில் முகற, 
அேர்களின் ோழ்ோதார முகறேின் மீது  செல்ோக்குச்  செலுத்தும் பிரதான ெமூகக் 

காரைிசோன்றாகும். அட்டேகை இலக்கம் 34 இன் ஊடாக எடுத்துக் காட்டப்பட்டோறு 

அேர்களுள்22% ேகரோயனார்  ேிேொேச்  செேற்பாடுகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர் (தங்களின் 

நிலங்களியலயே பேிர் ேளர்ப்புச்  செேற்பாடுகளில் ஈடுபடுதல்). ஓய்வு சபற்யறார் (14.9%) 
இரண்டாேதாக அதிக ெதேதீத்திகனக்  சகாண்டுள்ளனர். மூன்றாேதாகவுள்ள அதிக 

சதாகுதிேினர் நிகறயேற்றுத் தரமற்ற அரெ ஊழிேர்களாேர் (9.1%). நான்காேதாக அதிக  

சதாககேிகனக்  சகாண்டேர்கள் (8.9%) தச்ென், யமென், மின்ேல்லுனர் மற்றும் 
ேிேொேம்ொரா சதாழிலாளார்களாேர். மீள்குடியேற்றப் பைிக்கு எடுக்கப்பட்ட ஓய்வூதிேர் 

மிகவும் முக்கிேமானேர்களாக உள்ளனர். அட்டேகை 34 இன்  ஊடாக  யமலதிக ேிபரங்கள் 
காட்டப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவலை இைக்கம் 34: கருத்திட்டத்தின் மூைம் பொதிப்புக்குள்ளொன குடும்பத் தலைவர்களின்  
சதொழில் முலறகள் 

பிரதொன  சதொழில் ஆண் சபண் சமொத்தம் % 

தங்களுக்குரிே நிலத்தில் பேிர்  செய்தல் 322 59 381 21.9 
ேிேொேம்ொர் ஊழிேர் 53 8 61 3.5 
ேிேொேம்ொரா ஊழிேர் (யதர்ச்ெி) 137 18 155 8.9 
ேிேொேம்ொரா ஊழிேர் (யதர்ச்ெிேற்ற) 51 5 56 3.2 
மீன்பிடி 1 1 2 0.1 
சநெவுத் சதாழில் 1 1 2 0.1 
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கால்நகட ேளர்ப்பு 3 1 4 0.2 
ேர்த்தகச்  செேற்பாடுகள் 134 7 141 8.1 

அரெ  யெகேகள்/நிகறயேற்றுத்தரம்  31 6 37 2.1 
அரெ யெகேகள்/ஏகனே தரங்கள்  133 25 158 9.1 
பிரத்தியேகத் துகற/நிகறயேற்றுத்தரம்  11 1 12 0.7 

பிரத்தியேகத் துகற/ஏகனே தரங்கள் 74 16 90 5.2 
ஆயுதப் பகடகள் 48 1 49 2.8 
சபாலிஸ். ேடீ்டுக்காேலர்/பிரத்தியேகப் 
பாதுகாப்புச் யெகேகள்  30 0 30 1.7 
இல்லாள் (ேடீ்டுப் பைிசபண்) 7 89 96 5.5 
ஓய்வு சபற்ற நபர் 213 47 260 14.9 

சதாழிலற்யறார் 42 54 96 5.5 
பிற 75 37 112 6.4 
சமாத்தம் 1,366 376 1,742 100 
மூலாதாரம்: CEP/Stage 3/RAP/Census Data 

 
ெில கருத்திட்டங்களின் மூலம்  பாதிக்கப்படும் குடும்பங்களின் தகலேர்கள் முகறொர்  
சதாழிலில் ஈடுபட்டுள்ளதுடன், இரண்டாந்தரத் சதாழிலாக தமது  நிலங்களியலயே ேிேொேத்  

சதாழிலில் ஈடுபடுகின்றனர்.  இவ்ோறு216 நபர்ககள் ேிேொேத் துகறேில் ஈடுபட்டுள்ளனர். 
இந்த ேககேில் இரண்டாேதாக அதிகரித்த சதாகுதிேினராக  கால்நகட ேளர்ப்பில் 

ஈடுபட்டுள்யளார் காைப்படுகின்றனர் என்பதுடன் அேர்கள் 30 யபர்களாேர். இதற்கு யமலாக,  

குடும்பத் தகலேர்களுள் 20 யபர் ேிேொேத் சதாழிலாளர்களாக  சதாழில் ஈடுபட்டுள்ளனர். 

 

அட்டவலை இைக்கம்35:கருத்திட்டத்தின் மூைம் பொதிக்கப்படும் குடும்பத் தலைவர்களின் 
இரண்டொந்தரத்  சதொழில் முலறகள் 

இரண்டொந்தரத்  சதொழில் ஆண் சபண் சமொத்தம் % 

தங்களுக்குரிே நிலங்களில் பேிர்  செய்தல். 194 22 216 70.4 
ேிேொேம்ொர் ஊழிேர் 15 5 20 6.5 

ேிேொேம்ொரா ஊழிேர் (யதர்ச்ெி) 5 1 6 2.0 
ேிேொேம்ொரா ஊழிேர் (யதர்ச்ெிேற்ற) 5 0 5 1.6 
காலநகட ேளர்ப்பு 24 6 30 9.8 

ேர்த்தகம்ொர்  செேற்பாடுகள் 16 2 18 5.9 
ேிற்பகனோளர்கள் 1 0 1 0.3 
பிரத்தியேகத் துகற/ஏகனே தரங்கள் 3 0 3 1.0 

ஓய்வு சபற்யறார் 0 1 1 0.3 
பிற 4 3 7 2.3 
சமாத்தம் 267 40 307 100 
மூலாதாரம்: CEP/Stage 3/RAP/Census Data 

 

ேிலங்கு யேளாண்கம அல்லது கால்நகட ேளர்ப்பிகன முன்சனடுத்துச் செல்லுதல் 
இலங்ககேின் கிராமப்புறங்களின்  சபாதுோன  சதாழிலாகும். கருத்திட்டத்தின் மூலம் 
பாதிப்புக்குள்ளாகும் குடும்பங்களின் தகலேர்களுக்கிகடயே, அடிப்பகடத் சதாழிலாக 

கால்நகட ேளர்ப்பில் ஈடுபட்டுள்ள  3 நபர்களும்,  இரண்டாந்தரத் சதாழிலாக அதில் 
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ஈடுபட்டுள்ள 56 நபர்களும் அகடோளங் காைப்பட்டுள்ளனர்.  அட்டேகை இலக்கம் 36 இன் 
ஊடாக அேர்களின் பங்களிப்புக் காட்டப்பட்டுள்ளது.  

அட்டவலை இைக்கம்36:அலடயொளங் கொைப்பட்ட குடும்பங்களின் 
தலைவர்களுக்கிலடதய கொல்நலட வளர்ப்பில் ஈடுபடும் தன்லம 

விைங்கு வலக குடும்பங்களின் 
எண்ைிக்லக 

விைங்குகளின் 
எண்ைிக்லக 

சமொத்தப் 
சபறுமதி ரூபொ. 

பசுக்கள் 29 89 1,975,000 
எருகமகள் 3 12 100,000 

ஆடுகள் 1 4 40,000 
யகாழிகள் 25 1,837 461,650 
பிற 1 10 500 

சமாத்தம் 59 1,952 2,577,150 
மூலாதாரம்: CEP/Stage 3/RAP/Census Data 

 
கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிக்கப்படுபேர்களுக்கிகடயே, 943 யபர் (54.1%), 51-70 
ேேதிற்கிகடயேயுள்ளனர் என்பதுடன், அேர்களுக்கிகடயே அதிகூடிே  சதாககேிகனச் 

சுேகீரித்துக்  சகாண்ட சதாகுதி இதுோகும். அதற்கு யமலாக, 70 ேேதிகனத் தாண்டிே 

குடும்பத் தகலேர்கள் 216 உள்ளனர் என்பதுடன், அேர்கள் நலிேகடந்த  
நிகலகமேிலுள்ளேர்களாக கருதப்படுகின்றனர். 
 

அட்டவலை இைக்கம் 37:கருத்திட்டத்தின் மூைம் பொதிக்கப்படுபவர்களின் வயதுக் 
கட்டலமப்பு 

வயது ஆண் சபண் சமொத்தம் % 

19-30 19 6 25 1.4 

31-39 162 21 183 10.5 

40-49 327 48 375 21.5 

51-70 722 221 943 54.1 

71-80 114 70 184 10.6 

81 மற்றும் 
அதற்கு  யமல் 22 10 32 1.8 
சமாத்தம் 1,366 376 1,742 100 

மூலாதாரம்: CEP/Stage 3/RAP/Census Data 

 
4.4கருத்திட்டத்தினொல் பொதிக்கப்பட்ட நபர்களின்  மூகப்  சபொருளொதொர நிைபரங்கள்: 
குடும்ப அங்கத்தவர்கள். 
 

இங்கு முன்கேக்கப்படும்  கருத்திட்டத்தின் மூலம்  பாதிக்கப்படும்  குடும்பங்களின் 
அங்கத்தேர்களின் ெமூகப் சபாருளாதாரத் தகேல்களுக்கிகடயே குடும்பத் தகலேர்களின் 
தகேல்களும் உள்ளடக்கப்படுகின்றன.  குடும்பங்களின் தகல்கள், குடும்ப அலகு மட்டங்களில்  

திரட்டப்பட்டுள்ளன. அகடோளங் காைப்பட்ட குடும்ப அலகு 1,742 ஐ உள்ளடக்கி 6,432 
குடும்ப அங்கத்தேர்ககளக்  சகாண்டுள்ளது. இக்குடும்ப எண்ைிக்ககக்கிகடயே, ெில கூட்டுக் 
குடும்பங்ககளயும் யெர்த்து தோரிக்கப்பட்ட 25 கூட்டுக்  குடும்பங்கள் உள்ளனர். இவ் 25 
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கூட்டுக்  குடும்பங்களுக்கிகடயே, தனிக் குடும்பம் மற்றும் கூட்டுக் குடும்பம்  மாத்திரம் 

உருோக்கியுள்ள ேிரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ள  குடும்பங்கள் 19 ஆகும். 06 குடும்பங்களில், 2 
ேிரிவுபடுத்தப்பட்ட குடும்பங்கள் ேதீம் உள்ளனர். ஆதலால் மீள்குடியேற்றும் பைிேில் 

EA/PMU அேர்களினால்,  ேிரிவுபடுத்தப்பட்ட  25 குடும்பங்களின் மீது அதிக கேனஞ்  
செலுத்தப்படுதல்  யேண்டும். 
 

அட்டவலை இைக்கம் 38:விரிவுபடுத்தப்பட்ட குடும்பங்களிலுள்ள கூட்டுக் குடும்பங்கள்  
விரிவுபடுத்தப்பட்ட 
குடும்பங்களின் 
எண்ைிக்லக 

பொதிக்கப்பட்ட குடியிருப்பு 
அைகுககளின் எண்ைிக்லக 

1 19 

2 6 
சதாடர்பற்றது 1,717 
சமாத்தம் 1,742 

மூலாதாரம் : CEP/Stage 3/RAP/Census Data 

 

குடும்ப அங்கத்தேர்களின் சபருபாலாயனார் ெிறந்த கல்ேிப் பின்புலத்திகனக் சகாண்டுள்ளனர் 
என  சேளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அேர்களுள் அயநகமாயனார் கிராமப் பிரயதெங்களுக்கு 
உரித்துகடேோி்களாகேிருந்தயபாதும் அேர்களின் கல்ேி திருப்திகரமான மட்டத்திலுள்ளது. 
கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிக்கப்படும் இத்  சதாகுதிக்கிகடயே பட்டதாரிகள் மற்றும் 
பட்டப்பின் படிப்புப் பட்டதாரிகள் கேனத்திற் சகாள்ளப்படக்கூடிே சதாககேிகனக்  
சகாண்டுள்ளனர். குடும்பத் தகலேர்களின் கல்ேி மட்டத்துடன் ஒப்பிடும்யபாது இளம் 
ெந்ததிேினரின்  கல்ேி மட்டம் உேர் மட்டத்தில் காைப்படுகின்றது. 
 

அட்டவலை இைக்கம்39: குடும்ப அங்கத்தவர்களின் கல்வி ொர் பின்புைம் 

கல்வி மட்டம் பொல் சமொத்தம் 
ஆண் சபண் 

படிப்பறிேற்றர்கள் 124 108 232 

ககசோப்பமிடத்சதரிந்தேர்கள் 15 20 35 

பாடொகல  செல்லுேதற்குள்யளார் 84 70 154 

தரம் I-V 472 451 923 

தரம் VI –க.சபா.த. (ொ/த) 1,130 962 2,092 

க.சபா.த. (ொ/த) ெித்தி 585 584 1,169 

க.சபா.த. (உ/த) ெித்தி 709 665 1,374 

பட்டத்திகன எதிர்பாத்து 
நிற்கும்/பட்டதாரிகள் 190 238 428 

பட்டப்பின் படிப்பு பட்டதாரிகள் 3 12 15 

பிற 6 4 10 

சமாத்தம் 3,318 3,114 6,432 

மூலாதாரம்: CEP/Stage 3/RAP/Census Data 

 

இக்குடும்ப அங்கத்தேர்களில்  சபரும்பாலானேர்கள் மூன்று ேககோன ேேதுத் 

சதாகுதிக்கு(19-30, 31-50 மற்றும் 51-70) உரித்தானேர்களாகக் காைப்படுகின்றனர் என்பதுடன், 

அேர்கள் சமாத்தக் குடும்ப அங்கத்தேர்களில் 69% ஆேர். மீளக் குடியேற்றும்  செேற்பாடு 
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சதாடர்பில் இது யநர்க்கைிேமான அம்ெசமான்று என்பதுடன்,  இடம்சபேர்வுச்  
செேற்பாட்டின்யபாது இளம் ெமுதாேம் பல குடும்பப் சபாறுப்புக்ககளத் தாங்க முடியும்.தமது 
குடும்பங்களின் பலேனீமான அங்கத்தேர்கள் மற்றும் குழுக்களுக்கு அதிக ெமூகப்  
பாதுகாப்சபான்றிகன ேழங்குேதற்கு இந்த இளம் ெமுதாேத்திற்கு முடியும். கருத்திட்டத்தின் 
மூலம் பாதிக்கப்படும்  இக்குடும்பங்களுக்கிகடயே முக்கிே அம்ெமாக ேிளங்குேது, ெிறு 
பிள்களகளின் எண்ைிக்கக மிகவும் குகறந்த மட்டத்திற்  காைப்படுேதாகும். 

இக்குடும்பங்களிலுள்ள  சமாத்த முதியோர்களின் எண்ைிக்கக 416 ஆகும் என்பதுடன், 
இவ்ேேதுத்  சதாகுதிக்கு உரித்தான நபர்களுக்கிகடயே ஆண்,  சபண் ேிகிதாொரத்தில் 

கேனத்திற்  சகாள்ளப்பட யேண்டிே மாற்றம் எதுவுமில்கல. 40 ேது அட்டேகையூடாகஅது  
சதாடர்பிலான ேிபரங்கள் ேழங்கப்பட்டுள்ளன. 
 

அட்டவலை இைக்கம்40:பொதிப்புக்குள்ளொன குடும்ப அங்கத்தவர்களின் வயதுக் 
கட்டலமப்பு 

 

வயது ஆண் சபண் சமொத்தம் % 

0-4 159 132 291 4.5 

5-9 237 198 435 6.8 

10-16 351 262 613 9.5 

17-18 81 74 155 2.4 

19-29 468 426 894 13.9 

30-39 485 460 945 14.7 

40-49 461 464 925 14.4 

51-70 873 870 1743 27.1 

71-80 157 183 340 5.3 
81 மற்றும் 
அதற்கு யமல் 46 45 91 1.4 
சமாத்தம் 3,318 3,114 6,432 100 

மூலாதாரம்: CEP/Stage 3/RAP/Census Data 

 

மீள்குடியேற்றத்திகனத் திட்டமிடும்யபாது இக்குடும்ப அங்கத்தேர்களின்சதாழில் முகறகமகள் 
மிகவும் முக்கிேமானதாகும்.  அந்தந்த சதாகுதிக்குக் உரித்தான, கருத்திட்டத்தின் மூலம் 
பாதிப்புக்குள்ளாகும் நபர்களுக்காக மிகவும் சபாருத்தமான  செேற்பாடுககள 
இனங்காண்பதற்கு அது முக்கிேமானதாகும். ேியெடமாக ோழ்ோதாரங்கள் மற்றும் 
ேருமானத்திகன மீளகமக்கும்  யேகலத்திட்டங்ககள அறிமுகஞ்  செய்யும்யபாது,  ஆண், 
சபண். சதாழிலற்ற நபர்கள், மாைேர்கள், பாடொகல  செல்லாத பிள்களகள் யபான்ற 
சதாகுதிககள அகடோளங்காண்பது அத்திோேெிேமாகும். ேிபரங்கள் அட்டேகை இலக்கம் 

41 இன் ஊடாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவலை இைக்கம்41: பொதிப்புக்குள்ளொன குடும்ப அங்கத்தவர்களின்  சதொழில் 
முலறகள் 

சதொழில் முலற பொல் 
சமொத்தம் % ஆண் சபண் 

சொந்தநிலத்தில்ேிேொேம்செய்தல் 370 69 439 6.8 

ேிேொே  சதாழிலாளர் 61 12 73 1.1 
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ேிேொேம்ொரா ஊழிேர் (யதர்ச்ெி) 235 66 301 4.7 

ேிேொேம்ொர ஊழிேர் 
(யதர்ச்ெிேற்ற) 76 12 88 1.4 

மீன்பிடி (ேிற்பகன) 1 2 3 0.0 

சநெவுத்சதாழில் 1 5 6 0.1 

கால்நகட ேளர்ப்பு 4 5 9 0.1 

ேர்த்தகம்ொர்  செேற்பாடுகள் 193 25 218 3.4 

அரெ யெகேகள்/நிகறயேற்றுத்தரம் 50 44 94 1.5 

அரெ  யெகேகள்/ஏகனே தரங்கள் 246 292 538 8.4 

பிரத்தியேகத் 
துகற/நிகறயேற்றுத்தரம் 25 4 29 0.5 

பிரத்தியேகத் துகற/ஏகனே 
தரங்கள் 214 112 326 5.1 

ஆயுதப் பகட 140 10 150 2.3 

சபாலிஸ், 

இல்லக்காேலர்/பிரத்தியேகப் 
பாதுகாப்புச் யெகேகள் 45 4 49 0.8 

ேடீ்டுப் பைிப்சபண் 17 899 916 14.2 

ஓய்வு சபற்றேர் 247 118 365 5.7 

மாைேர் 746 642 1,388 21.6 

ெிறுேர் (0-5 ேேது) 194 164 358 5.6 

சதாழிலற்றேர் 289 475 764 11.9 

பிற 164 154 318 4.9 

சமாத்தம் 3,318 3114 6,432 100 

மூலாதாரம்: CEP/Stage 3/RAP/Census Data 
 

அட்டேகை இலக்கம் 42 இன் ஊடாக கருத்திட்டத்தின் மூலம்  பாதிப்புக்குள்ளான குடும்ப 
அலகுகளின் ேருமானம்  செலவு முகறகள் காட்டப்பட்டுள்ளன. ஒப்படீ்டுப் பார்க்கும்யபாது 
ேருமானம் மற்றும் செலவுக்கிகடயே அவ்ேளவு  யேறுபாசடான்றும் காைப்படேில்கல.  
எவ்ோறாேினும்  அேர்களுள்  சபரும்பாலாயனார் ெிறந்த ேருமான நிகலேிகனக்  
சகாண்டுள்ளனர். ேேது  யபானகமேின் காரைமாக எந்தசோரு  ேருமானத்திகனயும் ஈட்ட 

முடிோது முழுகமோக தமது பிள்களகளில் தங்கி ோழும் குடும்பங்கள் 08  
காைப்படுகின்றனர்.  எவ்ோறாேினும் கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளான் 181 
குடும்பத் தகலேர்கள்  ஆய்வுக்  குழுவுக்கு  ஒத்துகழப்பு ேழங்காதிருந்தனர் என்பதுடன் 
தங்களின் ேருமானங்கள்  செலவுகளின்  ேிரபங்ககள ேழங்குேகத நிராகரித்தும் ேிட்டனர். 

ேிபரங்களுக்கு அட்டேகை இலக்கம் 42 ஐப் பார்க்கவும். 

 

 
 
 
 
 



61 

 

அட்டவலை இைக்கம்42:கருத்திட்டத்தின் மூைம் பொதிப்புக்குள்ளொகும் நபர்களின் மொதொந்த 
வருமொனம் மற்றும்  ச ைவினம் 

வலக 

வருமொனம் ச ைவினம் 
பொதிக்கப்பட்ட 
நபர்களின் 

எண்ைிக்லக  தவதீம் 

பொதிக்கப்பட்ட 
நபர்களின் 

எண்ைிக்லக  தவதீம் 
< 5001 28 1.8 27 1.7 

5001 – 7500 29 1.9 25 1.6 

7501 – 10000 58 3.7 49 3.1 

10001 – 15000 164 10.5 124 7.9 

15001 – 25000 383 24.5 293 18.8 

25001– 50000 608 38.9 614 39.3 

50001 – 

100000 239 15.3 331 21.2 

100001 – 

200000 41 2.6 74 4.7 

> 200000 11 0.7 24 1.5 

சமாத்தம் 1,561 100.0 1,561 100 

மூலாதாரம்: CEP/Stage 3/RAP/Census Data 
 

கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும் நபர்களின்  ேருமானம்  செலவு நிகலேிகன 
கேனத்திற் சகாள்ளும்யபாது, இக்குடும்பங்கள் ேங்கிகளுடன்  சகாடுக்கல் ோங்கல்  செய்யும் 
முகற மற்றும் அேர்களின் கடன்பளு நிகலகள் எவ்ோறானது என்பகத இனங்காண்பது 
முக்கிேமான ேிடேசமான்றாகும். அேர்களுள்  சபரும்பாலாயனார் ேங்கிக் கைக்குககளக்  
சகாண்டுள்ளனர்.  இக்குடும்பங்களின்  கடன்பளு நிகலேிகனக்  கேனத்திற்சகாள்ளும்யபாது 

385 குடும்பங்கள்(22.1%) ேங்கிக் கடன்ககளப்  சபற்றுள்ளனர். இதன் மூலம் புலனாேது 
என்னசேனில், சபரும்பாலாயனார் தமது  ோழ்ோதாரம் சதாடர்பில் சுே நம்பிக்ககேிகனக் 

சகாண்டுள்ளனர் என்பதாகும். ேிபரங்கள்  சதாடர்பில் அட்டேகை  இலக்கம் 43 ஐப் 
பார்க்கவும். 

 
அட்டவலை இைக்கம்43:கருத்திட்டத்தின் மூைம் பொதிப்புக்குள்ளொன நபர்கள் கடனிலனப்  

சபற்றுக்  சகொண்ட  தநொக்கங்கள். 
தநொக்கம்/விபரம் கருத்திட்டத்தின் 

மூைம் 
பொதிப்புக்குள்ளொன 

நபர்களின் 
எண்ைிக்லக 

% 

ோகனம் ோங்குதல் 55 3.1 
காைி ேங்குதல் 25 1.4 

பேிர் ேளர்ப்பு  யநாக்கம் 28 1.6 
உேர் கல்ேிக்காக 5 0.3 
திருமைத்திற்காக 2 0.1 

ேிோபாரத்திற்காக 50 2.9 
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ேடீ்டிகனத் 
திருத்துேதற்கு 113 6.5 
பிரத்தியேக  யநாக்கம் 112 6.4 
கடன் எடுக்காயதார் 1,357 77.7 
சமாத்தம் 1,747 100 

மூலாதாரம்: CEP/Stage 3/RAP/Census Data 

 
கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளான நபர்களில் சபரும்பாலாயனார் பிரதான ேதீிக்கு 
அண்கமேில் ோழ்கின்றனர். ேதீிேிகன மிக ேிகரேில்  சென்றகடேகத யநாக்கங்களாகக் 
சகாண்டு ேதீிேின் இருமருங்கிலும் ேெித்தல் அேர்களுக்கிகடயேயுள்ள  சபாதுோன 
அம்ெமாகும்.  அேர்கள் கேனத்திகனச் செலுத்தும் அடுத்த ேிடேம் பாடொகலோகும். தமது 
பிள்களகளுக்குச் ெிறந்த கல்ேிசோன்றிகன ேழங்குது  சதாடர்பில் அேர்கள் முன்னுரிகம  
சகாடுத்திருந்தனர். ெனெமூக நிகலேம் அேர்கள்  மூன்றாேதாக கேனஞ்  செலுத்தும் 
பிரதான ேிடேமாகேிருந்தது. அதன் பிரகாரம் அேர்ககள மீளக் குடியேற்றும்யபாது 
இப்பரிமாைங்கள் மீது கேனத்திகனச்  செலுத்துதல் மிகவும் முக்கிேமாகும். அட்டேகை 

இலக்கம் 44 இன் ஊடாக அேர்களின் அத்திோேெிேமான  யெகேகள் மற்றும் பாேிக்கப்படும் 
இடங்கள்  சதாடர்பிலான ேிபரங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவலை இைக்கம் 44:அத்தியொவ ியமொன  த லவ நிலையங்கள் மற்றும் 
அலமவிடங்களுக்கு அவர்களின் வடீ்டிைிருந்து உள்ள தூரம் 

இடம் தூரம் கி.மீ. 

< 1.00 1.00–1.99 2.00–2.99 

3.00 மற்றும் 
அதற்கு தமல் 

சமொத்தம் 

பாடொகல 312 40 73 105 530 
டிஸ்சபன்ெரி 161 11 62 298 532 
கேத்திேொகலக்குஅருகாகம 111 14 67 462 654 
ெந்கத 140 13 55 433 641 
புககேிரத நிகலேம் 40 3 12 311 366 

பிரதான ேதீி 560 16 35 71 682 
ெனெமூக நிகலேம் 181 8 10 30 229 
பிற 4 0 1 0 0 

சமாத்தம் 1,509 105 315 1,710 3,634 
மூலாதாரம்: CEP/Stage 3/RAP/Census Data 
 

4.5.கவனத்திற்சகொள்ளப்பட தவண்டிய நிலையில் (நைிவலடந்த நிலை) வொழும், 
கருத்திட்டத்தின் மூைம் பொதிப்புக்குள்ளொகும்  நபர்கள் 

கருத்திட்டத்தின் காரைமாக பாதிப்புக்குள்ளாகும், கேனத்திற் சகாள்ளப்பட யேண்டிே 
நிகலேில் (நலிேகடந்த) ோழும் நபர்ககள அகடோளங் காணுதல் மிகவும் முக்கிேமாகும். 

அட்டேகை இலக்கம் 46 இன் ஊடாகக் காட்டப்பட்டோறு, பல்யேறான  சதாகுதிகளின் கீழ் 

தற்யபாது அகடோளங் காைப்பட்டுள்ள, கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும் 

கேனத்திற் சகாள்ளப்பட யேண்டி நிகலேில் ோழும் நபர்கள் 942  யபர்களாேர்.  

உத்தியோகபூர்ே ரீதிேிலான  சேளிேடீு 2016 ேறுகம மட்டத்தின் பிரகாரம் இனங்கண்டுள்ள 
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ேறுகம சதாடர்பிலான சதாகுதி இதில் பிரதான இடத்திகன சுேகீரித்துள்ளது. சுே 
அடிப்பகடத் யதகேககளப்  பூர்த்தி  செய்ேதற்கு நபர் ஒருேர்  மாதசமான்றில் ஈடு செய்ே 
யேண்டிே ஆகக்குகறந்த  செலவு ேறுகம மட்டமாகும் (இலங்கக அரெின் குடிென மற்றும் 

புள்ளி ேிபரத் திகைக்களத்தின் ேகரேிலக்கைம்).  2016 யம மாதம் முன்கேக்கப்பட்ட மீள் 

மதிப்படீ்டின் பிரகாரம், தற்யபாகதே ேறுகம மட்டம் ரூபா, 4,089.00 ஆகும். 05 
அங்கத்தேர்ககளக்  சகாண்ட குடும்பசமான்றுக்கு இதகன மாற்றும்யபாது குடும்பத்திற்கான 
ஒட்டுசமாத்த ேறுகம மட்டம் ரூபா. 20,445 ஆகும். கருத்திட்டத்தின் மூலம் 
பாதிப்புக்குள்ளாகும் இரண்டாேதாக அதிகமாகவுள்ள நபர்கள்  சதாகுதி முதியோர்களாேர். 
அேர்கள் 942 யபர் காைப்படுகின்றனர் என்பதுடன், அது கேனத்திற்  சகாள்ளப்பட  யேண்டிே 
எண்ைிக்ககோகும். நிகலோன ேயோதிப ேேதிகன தீர்மானிப்பதற்கு  இலங்கக அரெினால்  

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ேேது 60 அல்லது அதற்கு யமல் யபான்ற ேகரேகற பேன்படுத்தப்பட்டன. 
பல்யேறான காரைங்களினால் பிரிந்து  ோழும் குடும்பங்கள் மூன்றாேதாக கேனஞ்  

செலுத்தப்பட  யேண்டிே  நிகலேில்  ோழும்  சதாகுதிேினராேர். அட்டேகை இலக்கம் 31 
இன் ஊடாக காட்டப்பட்ட, ேிதகே, ேிோகரத்து சபற்ற, பிரிந்து சென்ற நபர்கள் 

இத்சதாதிக்குள் உள்ோங்கப்படுேர் என்பதுடன் இத்சதாகுதிேிலுள்யளார் 158  யபர்களாேர். 

 

அட்டவலை இைக்கம் 45: கருத்திட்டத்தின் மூைம் பொதிப்புக்குள்ளொகும், கவனஞ்  
ச லுத்தப்பட தவண்டிய நிலையில் வொழும் இனங்கொைப்பட்ட  சதொகுதி 

வலக ஆண் சபண் சமொ
த்தம் % 

ேிதகே/தபுதாரர் 16 142 158 16.8 

ேிோகரத்து மற்றும் பிரிந்து ோழுதல் 05 02 07 0.7 

60 ேேது அல்லது அதற்கு  யமற்பட்ட 
ேேதிகனக்  சகாண்ட முதியோர்கள் 286 124 410 43.5 

மாதாந்த ேருமானம் ரூபா. 20,045 ஐ 
ேிடக் குகறவு 314 314 29.9 

பாரிே அங்கேனீம் 19 05 24 2.5 

நிலத்திகனக்  சகாண்டிராத நபர்கள் 29 29 3.4 

சமாத்தம்   942 100 

* 2016 நேம்பர் மாதம் ேறுகம மட்டம் (ரூபா. 4,089)05அங்கத்தேர்ககளக்  சகாண்ட 
குடும்பசமான்றுக்கு மாற்றும்யபாது  

மூலாதாரம்: CEP/Stage 3/RAP/Census Data 
 

91. இந்தப் பிரதான  சதாகுதிகளுக்கு  யமலாக, அங்கேனீர் (24), காைிேற்ற/அத்துமீறி 

ோழ்யோர் (29)  யபான்ற ெில  சதாகுதிகளும்  உள்ளனர். மீள் குடியேற்றச்   செேற்பாட்டிற்கு 
இச்ெமூகத் சதாகுதிேகரேறுக்கப்பட்டு இனங்காைப்பட்டுள்ளனர். ஆதலால் மீள்குடியேற்றச்  
செேற்பாடுகளில், கேனத்திற் சகாள்ளப்பட யேண்டிே நிகலேில் ோழுபேர்ககள இனங்கண்டு 
இத்சதாகுதிேின் மீது முழுகமோன கேனஞ் செலுத்துதல் யேண்டும்.எனினும்  சேவ்யேறான 
முகறேில் கேனத்திற்  சகாள்ளப்பட  யேண்டிேேர்கள் அகடோளங் காைப்பட்டயபாதும், 
கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்டேர்களில் ெிலர் பல்யேறான பாதிப்புக்ககளக்  
சகாண்டிருந்தனர். அேர்கள்  பல்யேறான சதாகுதிேின் கீழ் அகடோளங் காைப்பட்டுள்ளதால்,  
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மீள் பகுப்பாய்ேின்யபாது  இந்தத்  சதாகுதிேின்  சமாத்த எண்ைிக்கக 645 ஆகும். 

ேிபரங்களுக்கு 45 ேது அட்டேகைேிகனப் பார்க்கவும். கேனத்திற்  சகாள்ளப்பட  
யேண்டிே நிகலேில்  ோழும் இத் சதாகுதிக்கு  யமலாக, ெிறு மற்றும் பாரிே 
அங்கேனீத்திகனக்  சகாண்ட ெில அங்கத்தேர்களும்  இக்குடும்பங்களிலுள்ளனர். 

 
4.6 பிதரரிக்கப்பட்ட கருத்திட்டப் பொதிப்புத்  சதொடர்பில் (PAPs) இன்கருத்துக்கள் 

கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளான அயநகமான நபர்களுக்கு அதியேக ேதீி என்பது 
ஒரு புதுகமோன எண்ைக்கருோf உள்ளதுடன், இந்நாட்டில்  அல்லது  யேறு நாட்டில் 
அதியேக ேதீிசோன்றிகன பாேித்திருக்காகமேினால் அதியேக ேதீி சதாடர்பில்   
சதளிவுபடுத்துதல் யதகேோகவுள்ளது. 
 

அட்டவலை இைக்கம் 46:பிதரரிக்கப்பட்ட கருத்திட்டத்தின் எதிர்க்கைியத் தொக்கம்  
சதொடர்பில் கருத்திட்டத்தின் மூைம் பொதிப்புக்குள்ளொன நபர்களின் கருத்து. 

கருத்து முன்னுரிலம 

1 

முன்னுரிலம 

2 

முன்னுரிலம 

3 

அேலேர்களின்  சதாடர்புககள முன்சனடுப்பதில் 
நிச்ெேமற்ற தன்கம. 276 152 124 
உறேினர்கள்  சதாடர்பான ேகலேகமப்பிகன 
முன்சனடுப்பதில் நிச்ெேமற்ற தன்கம. 141 341 201 
தமது கிராமத்திலிருந்து/சுயதெ ெமுதாேம் 
தூரமாகேிருத்தல். 107 121 257 
பிள்களகளின் கல்ேிக்குத் தகட ஏற்படும் 89 51 57 
தங்களின் உைவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் 
கிகடப்பதில் நிச்ெேமற்ற தன்கம. 118 243 67 
தமது ேருமான மார்க்கங்ககள முன்சனடுப்பதில் 
நிச்ெேமற்ற தன்கம. 447 162 138 

கருத்திட்டம் நிர்மாைிக்கப்படும் காலப்பகுதிேினுள் 
ெிக்கல்களுக்கு முகங்சகாடுத்தல். 72 89 132 
பிற 10 2 4 

சமாத்தம் 1,260 1,161 980 
மூலாதாரம்: CEP/Stage 3/RAP/Census Data 

 

எவ்ோறாேினும், ஆய்வு உத்தியோகத்தர்களினால் இடம்சபற்ற ஆரம்ப அறிமுகம் மற்றும் 
ேழங்கப்பட்ட  தகேல் பத்திரங்கள் (துண்டுப் பிரசுரங்கள்) இரண்டிலிருந்தும்  சபற்றுக்  
சகாண்ட புரிந்துைர்ேின் பின்னர், ேியெடமாக ெமூகம் மற்றும் சூழல்ொர் ரீதிேில் 
பியரரிக்கப்பட்ட கருத்திட்டத்தினூடாக ஏற்படக்கூடிே  பாதிப்புக்கள்  சதாடர்பில் அேர்களின் 
யநர்க்கைிே மற்றும் எதிர்க்கைிே கருத்துக்கள்  சேளிேிடப்பட்டுள்ளன. அட்டேகை 

இலக்கம் 45 இன் ஊடாக எடுத்துக்காட்டப்பட்டோறு, அேர்களுள் அயனகமாயனார் தமது 
ேருமான மார்க்கங்களின் பாதுகாப்புத்  சதாடர்பில்  பதீிேிகன  சேளிப்படுத்தினர்.  யமயல 
காட்டப்பட்டோறு, அேர்களின் பிரதான ேருமான மார்க்கமாேது ேிேொேமாகும். தமது நிலம் 
இல்லாமற் யபாேதனூடாக அல்லது பேிரிடும் இடங்களிலிருந்து தூரத்திலுள்ள  
பிரயதெங்களில்  மீளக் குடியேறுேதற்கு  யநரிடுதல் தமது  ேிேொே  ோழ்ோதாரத்தின் மீது 
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எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிே நிகலகமகள் சதாடர்பில் நிச்ெேமற்ற தன்னகம அேர்களிடம் 
காைப்பட்டது. இரண்டாேது கேகல, தமது  ெமூகத்  சதாடர்பு ேகலேகமப்பு உகடந்து  

யபாகும் என்ற பதீிோகேிருந்தது. அட்டேகை இலக்கம் 46 இன் ஊடாக அந்தந்த ேிடேங்கள்  
சதாடர்பில் அேர்கள் காட்டிே முன்னுரிகம ஒழுங்கில் இது சதாடர்பிலான யமலதிக 
ேிபரங்கள் முன்கேக்கப்பட்டுள்ளன. 
 

அேர்கள் கருத்திட்டத்தின் எதிர்க்கைிே ேிகளவுகள் சதாடர்பில் பிரதிபலிப்பிகனக்  
காட்டிேிருந்த யேகளேில்  ஆய்வுக் குழுேினால்,  அதன் ெிறந்த பலாபலன்கள்  சதாடர்பில் 
கலந்துகரோடப்பட்டது. அதியேக ேதீி ேெதிகள் சதாடர்பில் அேர்களிடத்தில் 
முன்அனுபேமற்றிருப்பினும், கருத்திட்டத்தினூடாக பிரயதெத்தின் ேதீித் திட்டம் மற்றும் 
ேதீிகளுக்கு பிரயேெிக்கும் ேெதிகள்  யமம்படுத்தப்படும் என அேர்கள் நம்புகின்றனர். அேர்கள் 
இரண்டாேதாக முன்னுரிகம ேழங்கிேிருந்தகம  யதெிே அபிேிருத்தி என்ற பிரிவு 
என்பதுடன், மூன்றாேது முன்னுரிகமேிகன பிரயதெ அபிேிருத்திக்கு (பிராந்திே அபிேிருத்தி) 
ேழங்கிேிருந்தனர். அேர்களின்  ஏகனே முன்னுரிகமகளிகன உள்ளடக்கிே  யமலதிக 

ேிபரங்கள் அட்டேகை இலக்கம் 47 இன் ஊடாக முன்கேக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவலை இைக்கம்47: பிதரரிக்கப்பட்ட கருத்திட்டத்தின்  தநர்க்கைிய  மூகத் தொக்கம்  
சதொடர்பில் கருத்திட்டத்தின் மூைம் பொதிப்புக்குள்ளொகும் நபர்களின் கருத்து. 

கருத்து முன்னுரிலம 

1 

முன்னுரி 
லம 2 

முன்னுரி 
லம 3 

எமக்குப் புதிே ேசீடான்று உரித்தாதல். 48 18 40 
பிரயதெத்திற்குச் ெிறந்த ேதீித் திட்டம் 
கிகடத்தல், 484 137 112 
யதெிே ேதீிகள் அபிேிருத்திேகடதல். 453 375 163 
பிராந்திே அபிேிருத்தி 116 417 384 
யதெிே அபிேிருத்தி துரிதமகடதல். 89 167 248 
எமது ோகனப் பராமரிப்புச்  செலவு 
குகறேகடதல். 31 45 75 

எமது பிரோை யநரம் மற்றும்  செலவு 
குகறேகடதல். 36 45 76 
சமாத்தம் 1,257 1,204 1,098 
மூலாதாரம்: CEP/Stage 3/RAP/Census Data 

பியரரிக்கப்பட்ட கருத்திட்டத்தினூடாக இடம்சபறும் சூழல்ொர் ேிகளவு சதாடர்பில் 
கருத்திட்டத்தின் மூலம்  பாதிப்புக்குள்ளாகும்  நபர்களின்  கருத்திகன ேினேிேயபாது, 
அயநகமாயனாரின் கருத்தாக, கருத்திட்டத்தின் காரைமாக தாங்கள் ஒலி (ெத்தம்) 
மாெகடேதற்கு  முகங்சகாடுக்க யேண்டி ஏற்படும் என்பதாகும். பிரயதெத்திலுள்ள தரமான நீர் 
மூலாதாரங்களுக்கு பாதிப்பு எற்படுதல் இரண்டாேது அதிகூடிே பாதிப்பாகக் கருதுகின்றனர். 
மூன்றாேதாக முதல் முன்னுரிகம ேழங்கப்பட்டிருப்பது, அேர்களின் சொத்துக்கள் யெதமாகும் 
என்ற கருத்தாகும். இவ்ோறான அதிக பாதிப்புக்கள்  நிர்மாைக் காலப்பகுதிேில்  இடம்சபறும் 

என அேர்கள் நம்புகின்றனர். ேிபரங்கள் 48 ேது அட்டேகைேில் காட்டப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவலை இைக்கம் 48:பிதரரிக்கப்பட்ட கருத்திட்டத்தின் மூைம் இடம்சபறும் சூழல் ொர் 
தொக்கம்  சதொடர்பில் கருத்திட்டத்தின் மூைம் பொதிப்புக்குள்ளொகும் நபர்களின் கருத்து 

 

கருத்து முன்னுரிலம 1 முன்னுரிலம 2 முன்னுரி லம 3 

அடிக்கடி இடம்சபறும் 
சேௌி்ளப்சபருக்கு முகங்சகாடுக்க 
யேண்டி ஏற்படும் 105 27 36 
நீரின் தரம் குகறேகடயும் (அசுத்த 
நீர்) 293 141 152 
ஒலி மாெகடதல் 365 201 135 
தூசு உருோகுதல் மற்றும் ேழி 
மாெகடதல் 142 491 262 
எமக்கு மீதமாகவுள்ள  
சொத்துக்களுக்குப் பாதிப்பு 
ஏற்படுதல். 275 182 157 
எமது பசுகமோன சூழலில் 
மாற்றம்   ஏற்படுதல். 81 160 379 
சமாத்தம் 1,261 2 7 

மூலாதாரம்: CEP/Stage 3/RAP/Census Data 
இந்த அதியேக ேதீி,  ோகன ேிபத்துக்ககளக் குகறத்துக்  சகாள்ளுேதற்கு  காரைமாக 
ேிளங்கும் என்பது அயநகமாயனாரின் கருத்தாகும். ேதீிேில்  ெந்தடி (சநருக்கடி)  
குகறேகடதல் என்ற ேிடேத்திற்கு  இரண்டாேது அதிக முன்னுரிகம ேழங்கப்பட்டுள்ளது. 
கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும் நபர்களில்  அயநகமாயனார் தற்யபாது,  தமது  
பிரதான யபாக்குேரத்துத் யதகேப்பாடுகளுக்கு (குருனால் மற்றும் கண்டிக்குச்  செல்லுேதற்கு) 
A 010 யதெிே ேதீிேிகனப்  பாேித்து ேருேதுடன், ேதீிேின் தற்யபாகதே  நிகல மற்றும் 
ோகனச் ெந்தடி  சதாடர்பில் அேர்களிடம் அனுபேமுள்ளது.  ேிபரங்களுக்கு அட்டேகை 

இலக்கம் 49  ஐப் பார்க்கவும். 

அட்டவலை இைக்கம்49:பிதரரிக்கப்பட்ட கருத்திட்டத்தினூடொக இடம்சபறும் தநர்க்கைிய 
சூழல் ொர் தொக்கம் சதொடர்பில் கருத்திட்டத்தின் மூைம்  பொதிப்புக்குள்ளொகும்  நபர்களின் 

கருத்து. 
கருத்து முன்னுரிலம 

1 

முன்னுரி 
லம 2 

முன்னுரி 
லம 3 

ேதீி ேிபத்துக்கள் குகறேகடதல் 398 151 110 
எரிசபாருள் நுகர்வு குகறேகடதல் 261 411 158 
ேதீி ெந்தடிகள் குகறகடதல் 329 290 313 
அதியேக ேதீிேின் காரைமாக சூழல்  
சமருகூட்டப்படும். 73 142 178 
சுற்றுலாத்துகற யமம்படும். 76 90 123 

ேதீிப் பாதுகாப்புத் சதாடர்பில் யநர்க்கைிே 
உளப்பாங்கு உண்டாகும். 116 66 171 
பிற 6 4 2 
சமாத்தம் 1,259 1,154 1,055 
மூலாதாரம்: CEP/Stage 3/RAP/Census Data 
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கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும் நபர்களில்  அயநகமாயனார் காைிச் சுேகீரிப்புச் 
ெட்டங்கள், சுே ேிருப்பமில்லாது மீள்குடியேற்றும் யதெிேக்  சகாள்கக மற்றும் ேதீி 
அபிேிருத்தி அதிகார ெகபேினால்  பாேிக்கப்படும்  ஏகனே இழப்படீ்டுக்  சகாடுப்பனவுத் 
திட்டம்  சதாடர்பில் ெரிோன  புரிந்துைர்ேிகனக்  சகாண்டிருக்கேில்கல, ேிபரங்கள், 

அட்டவலை இைக்கம் 50 இன் ஊடொக வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவலை இைக்கம்50:மீள் குடிதயற்றத்திற்கொன முக்கிய நியதி மற்றும்  சகொள்லக ொர்  
ஆவைங்கள்  சதொடர்பில் கருத்திட்டத்தின் மூைம்  பொதிப்புக்குள்ளொகும்  நபர்களின் 

புரிந்துைர்வு. 
 

விழிப்புைர்வு ஆம் இல்லை 
காைிச் சுேகீரிப்புச் ெட்டம் (LAA) 244 1,025 
சுேேிருப்புக்கு ேியராதமான மீளக் குடியேற்றும் யதெிேக்  
சகாள்கக(NIRP) 57 1,213 

ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகபேின்  
கருத்திட்டங்களினூடாக  பாதிப்புக்குள்ளாகும் நபர்களுக்காக  
ேழங்கப்படும் பைிக் சகாகட. 46 1,220 
மூலாதாரம்: CEP/Stage 3/RAP/Census Data 

 

இறுதிோகக் கேனத்திற் சகாள்ளும்யபாது புலனாேது என்னசேனில், கருத்திட்டத்தின் மூலம் 
பாதிப்புக்குள்ளாகும் நபர்களில்  சபரும்பாலாயனார்  பியரரிக்கப்பட்ட  கருத்திட்டத்தின் மீது 
ெிறந்த எண்ைக்கருேிகனக்  சகாண்டுள்ளனர் என்பதாகும். எவ்ோறாேினும் மீளக் குடி
ேமர்த்துேதற்கும் மற்றும் ோழ்ோதாரத்திகன மீளகமப்பதற்கும் என, கேனத்திற் 
சகாள்ளப்பட யேண்டிே இழப்பசீடான்றிகன அேர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். ஆதலால் இவ் 
அறிக்ககேிகன அடிப்பகடோகக்  சகாண்டு ெிறந்த மீள் குடியேற்ற திட்டசமான்று ேதீி 
அபிேிருத்தி அதிகார ெகபேினூடாக  தோரிக்கப்படுதல் யேண்டும்.  
 

திரட்டப்பட்டுள்ள  தரமான தரவுகளில், (Atlas.ti.)தரவு  பகுப்பாய்வு  சமன்சபாருள் நிகழ்ச்ெித் 

திட்டத்தினூடாக, ேகலேகமப்பு உருவுக்கு ொரம்ெப்படுத்தி, அதனூடாக கருத்திட்டத்தின் 
மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும் நபர்கள்,   கருத்திட்டம் மீது  சகாண்டுள்ள ஒட்டுசமாத்தக்  
கருத்தின் cross-sectionமுன் 
கேக்கப்பட்டுள்ளது.மத்திேஅதியேகேதீிேிகனநிர்மாைிக்கும்கருத்திட்டம்மிகமுக்கிேமானகளம்
என்பதுடன், இதுபலபிறகூறுகளுடன்சதாடர்புகடேது,  
யமலும்இந்தக்கூறுகள்களத்துடன்உறுதிோகஇகைந்திருக்கின்றன.  
இந்தஉறுப்புக்களில்பலஒவ்சோருேருடனும்சநருக்கமானசதாடர்பிகனக்சகாண்டுள்ளது 

(ெமர்ெீர்சதாடர்பு),  யமலதிகேிரபங்களுக்குேகரவு01ஐப் பார்க்கவும்.  
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வலரவு இைக்கம்01:மத்தியஅதி தவக வதீி நிர்மொைிப்புக் கருத்திட்டத்திற்கொன 
மீளக்குடிதயற்ற முன்சனடுப்பின் வலையலமப்புக் கொட்டி  

 
மூலாதாரம்: CEP/Stage 3/RAP/Qualitative Data 

அதற்கு யமலாக, மத்திே அதியேக ேதீி கருத்திட்டத்தின் 2014  ஆம்  ஆண்டில் 
தோரிக்கப்பட்ட ேடிேகமப்புத் திட்டத்தின் பிரகாரம்,  கருத்திட்டச்  செேற்பாட்டிற்கு 
காைிேிகனச் சுேகீரிப்பதன் காரைமாக  யமலும் ெில இடர்கள் தமக்கு  ஏற்படக்கூடும் என  

ெில நபர்கள்  சேளிப்படுத்தியுள்ளனர்.  இவ்ேிடேங்ககளச் சுருக்கி அட்டேகை இலக்கம் 51 
இன் ஊடாகமுன்கேக்கப்பட்டுள்ளது.அவ்ேிடேங்ககள எடுத்துக்காட்டி   யநரடிோக கருத்திட்ட 
அலுேலகத்திற்கு முன்கேக்கப்பட்டுள்ளதுடன், மீள்குடியேற்ற  ஆயலாெகரிடம் அதன் பிரதி 
முன்கேக்கப்பட்டுள்ளது.  எவ்ோறாேினும் இப்பிரச்ெிகனகள் சதாடர்பில் தீர்வுகள் 
நிகறயேற்று முகேராண்கமேினால் முன்கேக்கப்பட்டுள்ளதுடன், கருத்திட்டத்தின்  
தற்யபாகதே ேடிேகமப்புத் திட்டத்தினூடாக செய்ேப்பட்டுள்ள  மாற்றங்களின் காரைமாக 
இப்பிரச்ெிகன அவ்ேளவுதூரம் பாரதூரமான ேிகளவுககள  ஏற்படுத்த மாட்டாது. 

அட்டவலை இைக்கம்51: மூகப் பொதுகொப்புத்  சதொடர்பில் கருத்திட்டத்தின் மூைம் 
பொதிப்புக்குள்ளொகும் நபர்களினொல் முன்லவக்கப்பட்ட விடயங்கள் 

சதொ.இை. நபர்/குழு பிரச் ிலன குறிப்பு 
1 திரு. ஆர்.ஜி.  செசநேிரத்ன கருத்திட்டத்தின் மூலம் 

பாதிக்கப்படும் ககபத்ேல 
புப்பிலிே கிராமத்தின்  
இடுகாடுக்கு மாற்றிடம் 
ேழங்குதல். திரு. லக்ஸ்மன் 
மல்ேத்துசகாட அேர்களுக்கு 
உரித்தான காைிேிகன 
ேழங்குேதற்குத் 
பியரரித்திருத்தல். 

இடுகாட்டிற்கான 
நிலத்திகனப்  
சபற்றுக் 
சகாள்ளுேதற்கு 
நிறுேனம்ொர் உதேி  
யதகே. 
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2 செல்ேி. எம்.டி.  யொமாேதி ெகல நிலத்துண்டங்களும் (யமட்டு 
நிலங்கள் மற்றும் ேேல்) 
கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்படும் 
என்பதால் மாற்று நிலங்கள் 
எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளன. 
 

நாட்டிற்காக 
முன்சனடுக்கப்படும் 
ேியெட  
யெகேோகக் 
கேனத்திற்  சகாண்டு 
அேர்களின் 
ோழ்ோதாரத்திகன 
மீளகமத்துக்  
சகாடுத்தல் மற்றும் 
நிோேமான 
இழப்படீ்டு நிதிேிகன 
ேழங்குேதற்கு 
நிறுேனம்ொர் உதேி  
யதகேோகவுள்ளது. 
 

மூலாதாரம்: CEP/Stage 3/RAP/Qualitative Data 
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அத்தியொயம்V: கருத்திட்டம்  சதொடர்பிைொன உரித்துத் திட்டம், உதவி 

மற்றும் பயன்கள் 

5.1 அறிமுகம் 

தற்யபாதுள்ள நிலச் ெட்டங்களின் பிரகாரம் (1950 ஆம் ஆண்டின் 09 ஆம் இலக்க நிலச் 
சுேகீரிப்புச் ெட்டம் மற்றும் பின்னர் அதற்கு  யமற்சகாள்ளப்பட்ட திருத்தங்கள்) ெட்டரீதிோன 
இழப்படீு சபற்றுக் சகாள்ளுேதற்கு அடிப்பகடத் தகககமேிகனப்  சபறும் பேனாளிகள்  
ோசரனில் சொந்த நிலம் அல்லது அடிகமோக்கிே நிலத்தின் உரிகமோளர்களாேர். 
“உரிகமோளர்கள், அடமானம்  கேத்திருப்யபார், ோடககக்கு இருப்யபார் என்றோறு அல்லது  
யேறான முகறேில் அந்நிலம் அல்லது  அதன் பாகம் அல்லது அது சதாடர்பில் 
ஆர்ேத்திகனக்  காட்டும் யேறு  யேண்டிே நபர் ஒருேர் அல்லது, அந்நிலத்திற்காக சபற்றுக் 
சகாள்ளுேதற்குள்ள ஏயதனும் கூலி அல்லது இலாபம்”  யபான்ற உரித்து  சதாடர்பில்,  யேறு 
ேகககளில்  கேனத்திற்  சகாள்ளுேதற்கு  யதகேோன ஏற்பாடுகள் நிலச் சுேகீரிப்புச் 

ெட்டத்தின் 08 ேது பந்திேினூடாக ேழங்கப்பட்டுள்ளது. எவ்ோறாேினும்,  யமற்குறிப்பிட்ட 
யேறு ேகககளுக்கு உரித்தான உரித்து  உறுதிககளக்  சகாண்டிராத  அயநகமான நபர்களிடம் 
அந்நிலத்திகனச்  சுேகீரித்துக்  சகாள்ளுேதற்கான ெட்டரீதிோன செேற்பாடடின் 
யதகேகுக்குப் சபாருந்தும் உறுதிப்படுத்தக்கூடிே எந்தசோரு ஆதாரமுமில்கல. ஆதலால்  
அயநகமான  யேகளகளில்  இவ்ோறான உரிகமேிகனக்  யகாருபேர்கள்,  இழப்படீ்டுக்  
சகாடுப்பனவு ெட்டச்  செேற்பாடுகளிலிருந்து  அகற்றப்படுகின்றனர்.சுேேிருப்புக்கு 
ேியராதமான  மீள்குடியேற்றம்  சதாடர்பிலான யதெிேக்  சகாள்கக  என்பது உரித்திகன 
ேகிக்காத, ஏயதனும்  நிலசமான்றுக்குள்ள  சதாடர்பிகன நிரூபித்துக்  சகாள்ளுேதற்கு, 
மிகவும் நிரூபித்துக்  சகாள்ளக்கூடிே  ஆதாரம் ஏதும்  இல்லாததால் இவ்ோறு அகற்றப்படும் 
குழுேிகன, பேனாளிகளாக  உள்ளடக்குேதற்கு  முன்சனடுக்கப்பட்ட ஒரு முேற்ெிோகும்.  
உேர் கல்ேி மற்றும்  சபருந் சதருக்கள் அகமச்ெினால்  முன்னர் அறிமுகஞ்  செய்ேப்பட்டு,   
அகமச்ெரகேேினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பைிக்சகாகட சபாதி, காைி சுேகீரிப்புச் ெட்டத்திற்கு 
நிகராக அமுற்படுத்தப்படும் காைிச் சுேகீரிப்பு முன்சனடுப்பிகன துரிதப்படுத்தும் 
ொதனசமான்றாகும். ெட்டரீதிேிலான இழப்படீுகள் மற்றும் மீளக் குடியேற்றும்  
செலவுகளுக்கிகடயே  யேறுபாட்டிகன எளிதாக்குேதற்கு, கருத்திட்டத்தின் காரைமாக  
சபாருளாதார ரீதிேிலும் மற்றும் ெமூக ரீதிேிலும்  பாதிப்புக்குள்ளான பரந்த  இடத்திற்கு 
உரித்தான நபர்களுக்கு  யமலதிக நிோரைத்திகன ேழங்குேதற்கு  இப்பைிக் சகாகடப்  
சபாதி  பாேிக்கப்படுகின்றது 
 
நிதி என்பது இழப்படீ்டுக் சகாடுப்பனவு சதாடர்பில் பாேிக்கப்பட யேண்டிே ஒரு ேதார்த்தமான 
கருேி அல்ல என்பது  சதளிோன ேிடேமாகும். எவ்ோறாேினும் அரசு மற்றும் ேதீி 
அபிேிருத்தி அதிகார ெகப தங்கள் நிலங்களிலிருந்து அகற்றும் ஒவ்சோரு நபருக்கும் மாற்று 
நிலங்ககள ேழங்கும்  இேலுகமேிகனக்  சகாண்டிருக்கேில்கல. ஆதலால், அயநகமான 
யேகளகளில் பின்பற்றக்கூடிே மாற்றடீாேது, அயநகமான உரிகமோளர்கள் உரித்திகன 
ேகிக்கும் பிரத்தியேகச்  சொத்துக்களுக்குப் பதில் நிதி இழப்படீுகள் ேழங்குேதாகும் (இவ் 
உரிகமோளர்கள், ெட்டரீதிேிலான உறுதிேிகன கேத்திருப்யபார், ோடககக்கு இருப்யபார், 
குத்தககக்காரர், பகிரப்பட்ட உரிகமோளர்கள்  யபான்யறார்களாக இருக்க முடியும்). ஆதலால் 
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இழப்படீு ேழங்கும் மற்றும் மீள்குடியேற்றச்  செேற்பாடுககள இனங்காணுதல், திட்டமிடுதல் 
மற்றும் நகடமுகறப்படுத்துதல், இலங்ககேின் காைிச் சுேகீரிப்புச் ெட்டம், காைிச் 

சுேகீரப்புச் ெட்டத்தின் 63(2) (E)பிரிவு (460 ேது அத்திோேம்) கீழ் காைி மற்றும் காைி 

அபிேிருத்தி அகமச்ெரால்  சேளிேிடப்பட்டு,2014.02.18 ஆந் திகதி பாராளுமன்றத்தினால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 2014.05.30  ஆந் திகதிே 1864/54 என்ற இலக்க அதி ேியெட ேர்த்தமானி 
அறிேித்தல் மற்றும் இவ் ேர்த்தமானி அறிேித்திலின் கீழ் ேடக்கு அதியேக ேதீி 
உள்ளடக்கப்படும் 14/0833/533/008என்ற இலக்க அகமச்ெரகே ேிஞ்ஞாபனத்தின் பிரகாரம் 
இடம்சபறுதல்  யேண்டும். மீள் குடியேற்றச் செேற்பாட்டுத் திட்டசமான்றிகன தோரிப்பதற்கு 
ேழிகாட்டும்  யமலும் பிரதானமான சகாள்கககள்  சநறிோேது, காைி மற்றும் காைி 
அகமச்ெினால் தோரிக்கப்பட்ட சுேேிருப்புக்கு ேியராதமான மீள்குடியேற்றம்  சதாடர்பிலான  
யதெிே  சகாள்ககோகும். இந்த அளேில், அபிேிருத்திக் கருத்திட்டம்  சதாடர்பிலான  மீள் 
குடியேற்றச்  செேற்பாட்டுத் திட்டத் யதகேப்பாடு யதெிே சுற்றுச்சூழல் ெட்டத்தினூடாகவும்  
சேளிக் சகாைரப்பட்டுள்ளது. இக்கருத்திட்டம்,  யதெிே சுற்றுச்சூழல் ெட்டத்தில் 
ேிதிக்கப்பட்டதன் கீழ் கைக்கிசலடுக்கப்படும் கருத்திட்டசமான்றாததால் மீள்குடியேற்றச் 
செேற்பாட்டுத் திட்டசமான்றிகனத் தோரித்தல் கட்டாேமானதாகும். அதன் பிரகாரம் இம் 

மீள்குடியேற்ற  செேற்பாட்டுத் திட்டம் மற்றும் உரித்து சதாடர்பிலான திட்டம் 2014.05.03  
ஆந் திகதிே 1864/54என்ற இலக்க அதிேியெட ேர்த்தமானி அறிேித்தலின் பிரகாரம் 

தோரிக்கப்பட்டுள்ளது.  2014  ஆம் ஆண்டில்  தோரிக்கப்பட்டுள்ள  ஒழுங்கு ேிதிகளின் 

பிரகாரம், காைி சுேகீரிப்புச் ெட்டத்தின் 2 ேது பிரிேின் பிரகாரம் இக்கருத்திட்டம் சதாடர்பில் 
குறிப்பிட்ட அறிேித்தல்  ேர்த்தமானிேில்  சேளிேிட்டதன் பின்னர்  புதிே கருத்திட்டம்  
சதாடர்பிலான சகாகடப்  சபாதி உரித்தாகும். 
 

5.2கருத்திட்டத்துடன்   சதொடர்பொன உரித்துத்  திட்டம் 
 
நில உரித்தின் ேககககள அடிப்பகடோகக் சகாண்டும்,  சொத்துக்கள் மற்றும் ோழ்ோதாரங்களுக்கு  
இடம்சபறக்கூடிே  எதிர்பார்க்கப்பட்ட இழப்புக்கள் மற்றும் பாதிப்புக்ககள அடிப்பகடேகாக்  சகாண்டும், 
கருத்திட்டத்தின் கீழ், மீள் குடியேற்றம் மற்றும் ோழ்ோதாரத்திகன மீளகமக்கும் பேன்கள்   சதாடர்பில் 

உள்ள உரித்துக்கள், உரித்து  சதாடர்பான திட்டம் அட்டேகை இலக்கம் 52 இன் ஊடாகக் 

காட்டப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவலை இைக்கம் 52: கருத்திட்டம்  சதொடர்பொன உரித்து 

 இழப்பின் வலக உரித்தொன நபர்கள் உரித்துக்கள் சகொடுப்பனவுகலள 
நியொயப்படுத்தல் 

சபொறுப்பு 

A.விவ ொய நிைம் இல்ைொது தபொதல் (தொழ் நிைம் மற்றும் உயர் நிைம்)/விவ ொயம் ொரொ நிைம் 
A1 ேிேொே 

நிலத்திகன 
இழத்தல் 

உறுதிேிகனக்  
சகாண்ட அல்லது 
பதிவுச் 
ொன்றிதழிகனக்  
சகாண்ட 
உரிகமோளர் 

தமது நிலத்திற்குப் பதிலாக (அகமேிடத்தின் 
தன்கம மற்றும் உற்பத்தித்திறனுக்குச் ெமமாக) 
நிலசமான்றிகன ேழங்கும் ேிருப்பிகனத் சதரிவு 
செய்யும்  யேகள கருத்திட்டத்தின் மூலம் 
பாதிப்புக்குள்ளாகும் நபர்களுக்கு ேழங்கப்படும். 
அவ்ோறான நிலசமான்றிகன ேழங்கும் 
இேலுகமேின் கீழ்  இவ்ோய்ப்பு உரித்தாகும்.  

மீள்குடியேற்றும்  செலோக, நில இழப்புக்குப் 
பதிலாக, பை ேடிேில்  ேழங்கப்படும் 
இழப்பசீடான்று. 
நிலத்தின் பாகசமான்றிகன மாத்திரம் சுேகீரித்து,  
மீதிப் பாகம்  சபாருளாதார ரீதிேில் எதிர்ேரும்  
பாேகனக்கு, உபயோகமான நிகலேிகனக்  
சகாண்டிராதேிடத்து, காைிச் சுேகீரிப்புச் 
ெட்டத்தின் பிரகாரம், உரிே நபரின் ேிருப்பின் கீழ், 
மீதமான காைித்துண்டுககள சுேகீரித்துக்  
சகாள்ளுதல் அல்லதுமீள்குடியேற்றச்  செலோக,  
அதற்கு  இடம்சபற்றுள்ள  பாதிப்புக்கு இழப்படீ்டுக் 
சகாடுப்பனேிகன முன்சனடுத்தல். 
 

சொத்துக்கள் இழப்பு மற்றும் 
ோழ்ோதாரத்திகன 
மீளகமப்பதற்கு 
சகாடுப்பனேிகன 
முன்சனடுத்தல். 
நிலத்திகனச் சுேகீரிக்கும் 
ெட்டத்தின் [46 1 (iii)]பிரகாரம், 
கிகடக்கப்  சபறும் 
உரித்துக்ககள 
அடிப்பகடோகக்  சகாண்டு 

அல்லது 2014.03.05  ஆந் 

திகதி   சேளிேிடப்பட்டுள்ள 
ேியெட ேர்த்தமானி 
அறிேித்தலின் 
ஒழுங்கு ேிதிகளுக்ககமே 
பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளரினால் 
தீர்மானிக்கப்பட்டோறு, 
ேருோய்களற்றுப்  
யபாேதற்கான சகாடுப்பனவு. 

ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப, 
பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர், 
பிரயதெ செேலாளர். 
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 இழப்பின் வலக உரித்தொன நபர்கள் உரித்துக்கள் சகொடுப்பனவுகலள 
நியொயப்படுத்தல் 

சபொறுப்பு 

 
அது எவ்ோறாக இருப்பினும், F1ஊடாகக் 
காட்டப்பட்டோறு,  அறுேகட செய்ேதற்குப் 
யபாதிே காலப்பகுதிேிகன ேழங்குதல் அல்லது 
ெந்கத ேிகலக்ககமே  சகாடுப்பனேிகன 
முன்சனடுத்தல் யமற்சகாள்ளப்படும். 
ோழ்ோதார மீளகமப்புக் சகாடுப்பனவு 
(G3.1)மற்றும் ேியெட  சகாடுப்பனவு (H2.2) 

 

A2 ேிேொே நிலம் 
இழப்பு 

மரபுரிகமேினூடாக 
அேர்களின்  
சபற்யறார்களிடமிருந்து 
உரிகமோளர்கள்  
சதாடர்பான  
தகேல்ககளச் 
யெகரித்தல்.   

தமது நிலத்திற்குப் பதிலாக (அகமேிடத்தின் 
தன்கம மற்றும் உற்பத்தித்திறனுக்குச் ெமமாக) 
நிலசமான்றிகன ேழங்கும் ேிருப்பிகனத் சதரிவு 
செய்யும்  யேகள கருத்திட்டத்தின் மூலம் 
பாதிப்புக்குள்ளாகும் நபர்களுக்கு ேழங்கப்படும். 
அவ்ோறான நிலசமான்றிகன ேழங்கும் 
இேலுகமேின் கீழ்  இவ்ோய்ப்பு உரித்தாகும்.  

மீள்குடியேற்றும்  செலோக, நில இழப்புக்குப் 
பதிலாக, பை ேடிேில்  ேழங்கப்படும் 
இழப்பசீடான்று. 
நிலத்தின் பாகசமான்றிகன மாத்திரம் சுேகீரித்து,  
மீதிப் பாகம்  சபாருளாதார ரீதிேில் எதிர்ேரும்  
பாேகனக்கு, உபயோகமான நிகலேிகனக்  
சகாண்டிராதேிடத்து, காைிச் சுேகீரிப்புச் 
ெட்டத்தின் பிரகாரம், உரிே நபரின்ேிருப்பின் கீழ், 

சொத்துக்கள் இழப்பு மற்றும் 
ோழ்ோதாரத்திகன 
மீளகமப்பதற்கு 
சகாடுப்பனேிகன 
முன்சனடுத்தல். 
நிலத்திகனச் சுேகீரிக்கும் 
ெட்டத்தின் [46 1 (iii)]பிரகாரம், 
கிகடக்கப்  சபறும் 
உரித்துக்ககள 
அடிப்பகடோகக்  சகாண்டு 

அல்லது 2014.03.05  ஆந் 

திகதி   சேளிேிடப்பட்டுள்ள 
ேியெட ேர்த்தமானி 
அறிேித்தலின் 
ஒழுங்கு ேிதிகளுக்ககமே 

ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப, 
பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர், 
பிரயதெ செேலாளர். 
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 இழப்பின் வலக உரித்தொன நபர்கள் உரித்துக்கள் சகொடுப்பனவுகலள 
நியொயப்படுத்தல் 

சபொறுப்பு 

மீதமான காைித்துண்டுககள சுேகீரித்துக்  
சகாள்ளுதல் அல்லது மீள்குடியேற்றச்  செலோக,  
அதற்கு  இடம்சபற்றுள்ள  பாதிப்புக்கு இழப்படீ்டுக் 
சகாடுப்பனேிகன முன்சனடுத்தல். 
அது எவ்ோறாக இருப்பினும், F1ஊடாகக் 
காட்டப்பட்டோறு,  அறுேகட செய்ேதற்குப் 
யபாதிே காலப்பகுதிேிகன ேழங்குதல் அல்லது 
ெந்கத ேிகலக்ககமே  சகாடுப்பனேிகன 
முன்சனடுத்தல் யமற்சகாள்ளப்படும். 
ோழ்ோதார மீளகமப்புக் சகாடுப்பனவு 
(G3.1)மற்றும் ேியெட  சகாடுப்பனவு (H2.2) 

பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளரினால் 
தீர்மானிக்கப்பட்டோறு, 
ேருோய்களற்றுப்  
யபாேதற்கான சகாடுப்பனவு. 
உண்கமோன (ெட்டரீதிோன) 
உரிகமோளர்ககளத் 
தீர்மானிக்கும்யபாது உறுதி   
ேககேின் பிரகாரம், அதில் 
மாற்றஞ்  செய்ே முடியும். 
(ஜேபூமி மற்றும் சுேர்ைபூமி 
உறுதிகளுக்ககமே,  
சபற்யறார்களின் 
மரைத்திற்குப்  பின்னர் 
மரபுரிகம இகளே மகனுக்கு 
உரித்தாகும்). கண்டி 
மரபுரிகமேின் கீழ்  நிலம் 
(சபற்யறார்களின் 
மரைத்திற்குப் பின்னர்) 
மரபுரிகம மூத்த மகனுக்கு 
உரித்தாகும்) யபான்ற நிலம் 
ேழங்கும் பியரரகைத் 
திட்டத்தின் 
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 இழப்பின் வலக உரித்தொன நபர்கள் உரித்துக்கள் சகொடுப்பனவுகலள 
நியொயப்படுத்தல் 

சபொறுப்பு 

பிரகாரம்உண்கமோன 
உரித்துத் தீர்மானிக்கப்படும். 

 
எவ்ோறாேினும், தாய் 
அல்லது தந்கத தங்களுக்குப் 
பின்னர் உரித்திகன ெகல 
பிள்களகளுக்கும் ெமமாகப் 
பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டிருப்பின், 
அகனத்துப் பிள்களகளுக்கும் 
சொத்து ெமமாக உரித்தாகும். 
கலாொர ரீதிேில் 
பிரயதெத்திற்கு 
பேன்படுத்தப்படும் யேறு 
நகடமுகறகள் 
காைப்படுகின்றன. ஆதலால் 
சுேகீரிக்கும்  செேற்பாட்டில் 
இவ்ோறு காைப்படும்  
நகடமுகறககள 
மீறுதலாகாது. 

A3 ேிேொே 
நிலத்திற்குச்  
செல்லும் பாகத 
இழக்கப்படுதல். 

ோடககக்கு 
நிலத்திகனப் 
சபற்றேர்கள், 
குத்தககக்காரர்கள், 

நிலத்திற்குக் சகாடுப்பனவு  செய்ேப்பட மாட்டாது. 
 
ோடககக்கு நிலத்திகனப்  சபற்யறார், 
குத்தககக்காரர்கள், இன்கறே ேிேொேிகளினால்  

இழந்த பேிர்கள் மற்றும் 
ோழ்ோதாரத்திகன 
மீளகமப்பதற்சகன  
சகாடுப்பனேிகன  

ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப, 
பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர், 
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 இழப்பின் வலக உரித்தொன நபர்கள் உரித்துக்கள் சகொடுப்பனவுகலள 
நியொயப்படுத்தல் 

சபொறுப்பு 

இன்கறே ேிேொேி பேிர்ேளர்ப்பு இடம்சபற்றிருப்பின், அந்த 
யநரத்திலிருந்த பேிர்கள் மற்றும்/அல்லது 
மரங்களுக்கு F1இல் காட்டப்பட்டோறு 
இழப்படீ்டுக் சகாடுப்பனவுகள் ேழங்கபப்படும் 
 

அது எவ்ோறாக இருப்பினும், F1ஊடாகக் 
காட்டப்பட்டோறு,  அறுேகட செய்ேதற்குப் 
யபாதிே காலப்பகுதிேிகன ேழங்குதல் அல்லது 
ெந்கத ேிகலக்ககமே  சகாடுப்பனேிகன 
முன்சனடுத்தல் யமற்சகாள்ளப்படும். 
பாதிப்புக்குள்ளாகிே நிலத துண்டு சதாடர்பில் 
மீதமாகக் காைப்படும் குத்தகக/ஒப்பகடப்புக்  
காலத்திற்கு  யதறிே ேருமானம் இழப்புக்கான 
நிதிக்  சகாடுப்பனவு. 
 

ோழ்ோதார மீளகமப்புக் சகாடுப்பனவு 
(G3.1)மற்றும் ேியெட  சகாடுப்பனவு (H2.2) 

யமற்சகாள்ளுதல். பிரயதெ செேலாளர். 
 

A4 ேிேொே 
நிலத்திற்குச்  
செல்லும் பாகத 
இழக்கப்படுதல். 

கூட்டாகப் 

பேிர்ேளர்ப்யபார்(Sharec
rpoer) 

நிலத்திற்குக் சகாடுப்பனவு  செய்ேப்பட மாட்டாது. 
 

அது எவ்ோறாக இருப்பினும், F1ஊடாகக் 
காட்டப்பட்டோறு,  அறுேகட செய்ேதற்குப் 
யபாதிே காலப்பகுதிேிகன ேழங்குதல் அல்லது 
ெந்கத ேிகலக்ககமே  சகாடுப்பனேிகன 
முன்சனடுத்தல் யமற்சகாள்ளப்படும். 
 

ோழ்ோதார மீளகமப்புக் சகாடுப்பனவு 

இழந்த பேிர்கள் மற்றும் 
ோழ்ோதாரத்திகன 
மீளகமப்பதற்சகன  
சகாடுப்பனேிகன  
யமற்சகாள்ளுதல். 

ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப, 
பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர், 
பிரயதெ செேலாளர். 
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 இழப்பின் வலக உரித்தொன நபர்கள் உரித்துக்கள் சகொடுப்பனவுகலள 
நியொயப்படுத்தல் 

சபொறுப்பு 

(G3.1)மற்றும் ேியெட  சகாடுப்பனவு (H2.2) 

A5 ேிேொே 
நிலத்திற்குச்  
செல்லும் பாகத 
இழக்கப்படுதல். 

உறுதி இல்லாயதார் 
அல்லது பிரத்தியேக 
நிலம் அல்லது அரெ 
நிலத்திகன 
ஆக்கிரமித்யதார். 

நிலத்திற்குக் சகாடுப்பனவு  செய்ேப்பட மாட்டாது. 
 

அது எவ்ோறாக இருப்பினும், F1ஊடாகக் 
காட்டப்பட்டோறு,  அறுேகட செய்ேதற்குப் 
யபாதிே காலப்பகுதிேிகன ேழங்குதல் அல்லது 
ெந்கத ேிகலக்ககமே  சகாடுப்பனேிகன 
முன்சனடுத்தல் யமற்சகாள்ளப்படும். 
 

ோழ்ோதார மீளகமப்புக் சகாடுப்பனவு 
(G3.1)மற்றும் ேியெட  சகாடுப்பனவு (H2.2) 

இழந்த பேிர்கள் மற்றும் 
ோழ்ோதாரத்திகன 
மீளகமப்பதற்சகன  
சகாடுப்பனேிகன  
யமற்சகாள்ளுதல். 

ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப, 
பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர், 
பிரயதெ செேலாளர். 
 

A6 ேிேொே 
நிலத்திற்குச்  
செல்லும் பாகத 
இழக்கப்படுதல். 

ேிஹாகர மற்றும் 
யதோலேத்தின் காைி 
உறுதிேில்லாது  
அேற்றிகன 
அனுபேிப்யபார் 
 

பின்ேரும் கடப்பாட்டின் கீழ் காைிகளுக்கு 
இழப்படீு ேழங்குதல் : 

 

அனுபவிக்கும் 
கொைம் 

சகொடுப்பனவு  தவதீம் 
அனுபவிப்

தபொர் 
உரிலமயொ

ளர் 
20ேருடங்களுக்கு 
யமல் 

75 25 

10-20 ேருடங்கள் 50 50 
05-10 ேருடங்கள் 25 75 
05ேருடங்களுக்கு
க் குகறவு 

10 90 

 

காைி உரித்தற்றேரினால் பேிர்ேளர்ப்பு 
முன்சனடுக்கப்பட்டிருப்பின், F1ஊடாகக் 

 

காைிேிகன  
யமம்படுத்துேதற்கு 
இடம்சபற்ற  ெகல முதலீடு, 
இழந்துயபான பேிர்கள் 
மற்றும் ோழ்ோதாரத்திகன 
மீளகமப்பதற்சகன  
சகாடுப்பனேிகன 
முன்சனடுத்தல்.   

ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப, 
பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர், 
பிரயதெ செேலாளர். 
அறங்காேலர் 
திகைக்களம். 
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சபொறுப்பு 

காட்டப்பட்டோறு,  அறுேகட செய்ேதற்குப் 
யபாதிே காலப்பகுதிேிகன ேழங்குதல் அல்லது 
ெந்கத ேிகலக்ககமே  சகாடுப்பனேிகன 
முன்சனடுத்தல் யமற்சகாள்ளப்படும். 
 

ோழ்ோதார மீளகமப்புக் சகாடுப்பனவு 
(G3.1)மற்றும் ேியெட  சகாடுப்பனவு (H2.2) 
 
 

B. வதிவிடக் கொைி மற்றும் கட்டலமப்புக்கள் 
B1 ேதிேிடக் காைி 

மற்றும் 
கட்டகமப்புக்ககள 
இழத்தல். 

உரித்தான உறுதி 
அல்லது பதிவுச் 
ொன்றிதழ் அல்லது 
ெட்டத்தினால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட  
ஏகனே உரித்து 
ஆேைங்கள். 

கொைி மற்றும் கட்டலமப்பிலனப் பகுதியளவில் 
இழத்தல்.  
மீதமாகும் நிலத்தில் கட்டிடத்திகன மீள 
நிர்மாைிப்பதற்கு யபாதுமானேிடத்து,  உரிே 
கட்டிடத்திகன முன்னர் இருந்த நிகலக்கு  
அல்லது மீள நிர்மாைிப்பதற்கு பாதுகாத்துக்  
சகாள்ளக்கூடிே  சபாருட்களுக்கு குகறவு 
ஏற்படாது, சபாருட்கள் மற்றும்/அல்லது நிதிேில், 
காைி மற்றும் கட்டிடத்திற்கான  சகாடுப்பனவு 
(காைிச் சுேகீரிப்பு ெட்டத்தின் ஒதுக்கீடுகள் 
மற்றும் 2008 ஒழுங்கு ேிதிகள் 2009.04.07 ஆந் 
திகதி  சேளிேிடப்பட்ட  ேியெட ேர்த்தமானி 
அறிேித்தல். 
 

G1.1 இன் கீழ் காட்டப்பட்ட  சபாருட்கள்,  

இழந்து யபான 
சொத்துக்களுக்கான 
சகாடுப்பனவு, மீதமான 
நிலத்துண்டில் பாகதேிகன 
நிர்மாைிப்பதற்கு அல்லது 
மாற்றுக்  காைிேில் மீளக் 
குடியேற்றுேதற்கு மற்றும் 
மாறிச்  செல்லும்  
காலப்பகுதிேினுள் உதேி. 

ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப, 
பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர், 
பிரயதெ செேலாளர். 
மீள்குடியேற்ற 
தளங்கள் 
கட்டிசேழுப்பப்படுேத
ற்கு யதெிே 
ேடீகமப்பு 
அபிேிருத்தி அதிகார 
ெகபேின் உதேி 
அேெிேமாகும் 
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நியொயப்படுத்தல் 

சபொறுப்பு 

யபாக்குேரத்துக்   சகாடுப்பனவுகள் மற்றும் G2.1, 
புதிே ேெிப்பிடத்திற்கு மாறிச்  செல்லுேதற்கான 
உரிே  செலவுG2.2இன் கீழ்  காட்டப்பட்டோறு 
சகாடுப்பனவு  ேழங்கப்படும்  சகாடுப்பனவு. 
 

H2.2இன் கீழ் காட்டப்பட்ட  யமலதிக  
சகாடுப்பனவுககள ேழங்குதல். 
 

தற்காலிகமான தங்குமிடசமான்றிகனத்  
யதடுேதற்கு குடும்ப அங்கத்தேர்களுக்கு 
நிோேமான காலசமான்று (ஆகக்குகறந்தது 
இரண்டு மாதங்கள்) ேழங்கப்படுதல். 
 
கொைி மற்றும் கட்டிடத்திலன முழுலமயொக 
இழத்தல்  
மீள நிர்மாைிப்பதற்கு  யபாதுமான நிலப் பரப்பு 
காைப்படாதேிடத்து கட்டிடம்  சதாடர்பில் 
பின்ேரும் உரித்துக்கள் உரித்தாகும். 
1.மீளகமப்பதற்கு மாற்று காைித் 
துண்சடான்றிகனத் யதடிக் சகாள்ளுேதற்கு ேதீி 
அபிேிருத்தி அதிகார ெகபேின்  உதேி 
ேழங்குதல் அல்லது கருத்திட்டத்தின் மூலம் 
கட்டிசேழுப்பப்பட்ட மீள் குடியேற்ற 
காைிசோன்றாேின் அங்கு மீளகமப்பதற்கு 
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சபொறுப்பு 

கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும் நபர் 
தீர்மானம் எடுப்பாராேின் அதில் மீளகமப்பதற்கு 
யதகேோன உதேிேிகன ேழங்குதல் 
(காைிேிகன அபிேிருத்தி  செய்ேதற்கு முன்னர்  
சபறுமதி ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகபேினால் 
பாதிக்கப்பட்ட நபரிடமிருந்து மீட்கப்படும். 
 

2. கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும் 
நபர் தீர்மானசமடுப்பராேின், தம்மூலம் 
மீளகமப்பிகனச்  செய்ேதற்கு ரூபா. 500,000/-ஐ 
ேிட அதிகரிக்காத  சகாடுப்பனசோன்று 
ேழங்கப்படுதல். 
G1.1 இன் கீழ் காட்டப்பட்ட  சபாருட்கள்,  
யபாக்குேரத்துக்   சகாடுப்பனவுகள் மற்றும் G2.1, 
புதிே ேெிப்பிடத்திற்கு மாறிச்  செல்லுேதற்கான 
உரிே  செலவு G2.2இன் கீழ்  காட்டப்பட்டோறு 
சகாடுப்பனவு  ேழங்கப்படும்  சகாடுப்பனவு. 

B2 ோடகக 
அடிப்பகடேில்  
சபற்றுக் 
சகாள்ளப்பட்ட 
ேதிேிடம் இழப்பு 

குடிேிருப்பாளர், 
ோடககக்குப்  
சபற்றுக் சகாண்யடார் 
அல்லது குத்தகக 
அடிப்பகடேில்  
சபற்றுக் சகாண்யடார். 

வொடலக வடீு பகுதியளவில் இழப்பு  
ோடககக்கு இருப்யபாருக்கு 
(குடிேிருப்பாளர்)பகுதிேளேில் பாதிப்பு 
ஏற்படுமாேின், அதன் உரிகமோளரின் ேிருப்பின் 
கீழ் அங்கு தங்கிேிருக்கும் ேிருப்பம் 
பாதிப்புக்குள்ளாகும் நபரிடயமயுள்ளது என்பதுடன், 
அல்லது பாதிப்புக்குள்ளான நபர்   

ேடீ்டு ோடககக்கான நிதிக்  
சகாடுப்பனவு அல்லது மீதி 
குத்தககப்  சபறுமதி, மாற்று 
ேசீடான்றிகனத் யதடிக் 
சகாள்ளுேதற்கு உதவுதல் 
மற்றும் குடிேிருப்பாளர் 
மாறிச் செல்லும் 

ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப, 
பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர், 
பிரயதெ செேலாளர். 
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சபொறுப்பு 

சேளியேறுேதற்கு தீர்மானித்திருப்பின் 03 மாத 
ோடகக பின்ேருமாறு ேழங்கப்படும். 
 

 மாநகர ெகப ேகரேகறேிலுள்ள சொத்துக்கு 
ஆகக்கூடிே மாதாந்த ோடகக ரூபா. 20,000/- 

 நகர ெகப ேகரேகறேிலுள்ள சொத்துக்கு 
ஆகக்கூடிே மாதாந்த ோடகக ரூபா. 15,000/- 

 பிரயதெ ெகப ேகரேகறேிலுள்ள சொத்துக்கு 
ஆகக்கூடிே மாதாந்த ோடகக ரூபா. 10,000/- 

H2.2இன் கீழ்க் காட்டப்பட்ட  யமலதிகக்  
சகாடுப்பனேிகன ேழங்குதல் 
ோடகக ேடீ்டிகன  முழுகமோக இழத்தல் 
ோடககக்கு இருப்யபாருக்கு முழுகமோன 

பாதிப்பு  ஏற்படுமாேின், 06 மாத காலப்பகுதிக்கு 
ோடககக்குத் தங்குமிட ேெதிககள  
ேழங்குேதற்கு பின்ேருமாறு நிதியுதேிகன 
ேழங்குதல். 
 மாநகர ெகப ேகரேகறேிலுள்ள சொத்துக்கு 
ஆகக்கூடிே மாதாந்த ோடகக ரூபா. 20,000/- 

 நகர ெகப ேகரேகறேிலுள்ள சொத்துக்கு 
ஆகக்கூடிே மாதாந்த ோடகக ரூபா. 15,000/- 

 பிரயதெ ெகப ேகரேகறேிலுள்ள சொத்துக்கு 
ஆகக்கூடிே மாதாந்த ோடகக ரூபா. 10,000/- 

 

காலப்பகுதிக்கான உதேி. 
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ஈடு  செய்ேக்கூடிே ோடககக்குப் புதிே ோடகக 
ேசீடான்றிகனத் யதடிக் சகாள்ளுேதற்கு  
உதவுதல் மற்றும் H2.2இன் கீழ்  காட்டப்பட்ட  
யமலதிக சகாடுப்பனவுககள ேழங்குதல். 
ோடகக ேடீு முழுகமோக பாதிக்கப்பட்டிருப்பின், 
குடிேிருப்பாளரினால் அவ்ேடீ்டு உரிகமோளருக்கு 
ேழங்கப்பட்ட  முற்பைக் சகாடுப்பனவு 
நிதிேிகன மீளப் சபற்றுக் சகாள்ளுேதற்காக ேதீி 
அபிேிருத்தி அதிகார ெகப உதேி ேழங்கும். 

B3 ேதிேிடக் 
கட்டகமப்புக்ககள  
இழத்தல். 

காைி உரித்தற்ற 
பேனாளர், 
அனுமதிக்கப்படாத 
பேனாளர் அல்லது 
ஆக்கிரமிப்பாளர் 
 

கட்டிடசமான்று பகுதிேளேில் அல்லது 
முழுகமோக அழிேகடதல் 
காைிக்குக்  சகாடுப்பனவு எதுவும் ேழங்கப்பட 
மாட்டாது. 
அரெ காைிேில் ேெிக்கும் அத்துமீறிே 
குடிேிருப்பாளராேின், பாதிப்புக்குள்ளாகும் நபர்,  
இேல்பு நிகலக்குத் திரும்புேதற்குத்  யதகேோன  
செலவுப்  சபறுமதி உரிே பிரயதெ செேலாளரின் 
உடன்பாட்டின் கீழ் ேழங்கப்படும். (2014 ஒழுங்கு 
ேிதி -2014.05.30ஆந் திகதி சேளிேிடப்பட்ட  
ேர்த்தமானி அறிேித்தல்.) 
 
கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும் நபர்,  
பிரத்தியேக காைிேில் ேெிக்கும் அத்துமீறிே 

அரெ மற்றும் பிரத்தியேகக்  
காைிகளில் 
ெட்டேியராதமாகக் 
குடிேிருப்யபார் அல்லது 
உரித்து 
உறுதிேில்லாதேர்களுக்கு   
இல்லாமற் யபாயுள்ள  
சொத்துக்களுக்கு  
சகாடுப்பனேிகன  
யமற்சகாள்ளுதல், காைிேில் 
மீளக் குடியேற்றுேதற்கு 
உதவுதல் அல்லது 
மீளகமப்பதற்கு நடேடிக்கக 
எடுக்கப்படுமாேின் மாற்றுக் 
காைிேிகன ேழங்குதல் 

ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப, 
பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர், 
பிரயதெ செேலாளர். 
மீள்குடியேற்ற 
நிலத்திகன 
கட்டிசேழுப்புேதாேி
ன்  யதெிே ேடீகமப்பு 
அபிேிருத்தி அதிகார 
ெகபேின் உதேி 
அேெிேமாகும் 
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சபொறுப்பு 

குடிேிருப்பாளராேின், உரிகமோளரினால் 
அேருக்கு எதிராக நீதிமன்ற நகடமுகறகள் 
எதுவும் ஆரம்பிக்கப்படேில்கலோேின், 
அக்காைிேின் கீழ் இடம்சபற்ற  
யமம்பாடுகளுக்கான  சபறுமதி, நிலப்பரப்பின் 
பிரகாரம் உறுதிப்படுத்திேதன் பின்னர்,  சபற்றுக் 
சகாள்ளுேதற்குத் தகககமேிகனக்  
சகாண்டுள்ளேராேர். 
 
இவ்ோறு பிரத்தியேகக் காைிேில் அத்துமீறி  
ேெித்து, கருத்திட்டத்தின் மூலம் 
பாதிப்புக்குள்ளாகும் நபரிகன அந்தக் 
காைிேிலிருந்து  சேளியேற்றுேதற்கு, 
அேரினால்சதரிவு  செய்ேப்பட்டோறு, மாற்றுக் 
காைிேில் ேெிப்பதற்கு அல்லது மீள்குடியேற்றக் 
கருத்திட்டத்தினால் கட்டிசேழுப்பப்படும் 
காைிேில் ேெிப்பதற்கு அல்லது ஊக்குேிப்பதற்கு 
ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகப நடேடிக்கக 
எடுக்கும். 
 
G1.1 இன் கீழ் காட்டப்பட்ட சபாருட்கள்,  
யபாக்குேரத்துக்   சகாடுப்பனவுகள் மற்றும் G2.1, 
புதிே ேெிப்பிடத்திற்கு மாறிச்  செல்லுேதற்கான 

மற்றும் மாறிச்  செல்லும் 
காலப்பகுதிக்கான உதேி 
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உரிே  செலவு G2.2இன் கீழ்  காட்டப்பட்டோறு 
சகாடுப்பனவு  ேழங்கப்படும்  சகாடுப்பனவு. 

B4 ேதிேிடக் 
கட்டகமப்புக்ககள 
இழத்தல் 

ேிஹாகர மற்றும் 
யதோலேத்தின் காைி 
உரித்து 
உறுதிேில்லாது  
அேற்றிகன 
அனுபேிப்யபார் 
 

பின்ேரும் கடப்பாட்டின் கீழ் காைிகளுக்கு 
இழப்படீு ேழங்குதல் : 

 

வ ிக்கும்  
கொைப்பகுதி 

சகொடுப்பனவு  தவதீம் 
குடியிருப்பொ

ளர் 
உரிலமயொள

ர் 
 20 ேருடங்களுக்கு 
யமல் 

75 25 

10-20 ேருடங்கள் 50 50 
05-10ேருடங்கள் 25 75 
05 ேருடங்களுக்குக் 
குகறவு 

10 90 

கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும் 
நபரிகன அந்தக் காைிேிலிருந்து  
சேளியேற்றுேதற்கும், அேரினால்  சதரிவு  
செய்ேப்பட்டோறு, மாற்றுக்  காைிேில் 
குடியேற்றுேதற்கும் அல்லது மீள்குடியேற்றக் 
காைிசோன்று கருத்திட்டத்தின் மூலம் 
கட்டிசேழுப்பப்படுமாேின், அங்கு 
குடியேற்றுேதற்கும் அல்லது ஊக்குேிப்பதற்கும் 
ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகப நடேடிக்கக 
எடுக்கும். 
 
G1.1 இன் கீழ் காட்டப்பட்ட சபாருட்கள்,  

அரெ மற்றும் பிரத்தியேகக்  
காைிகளில் 
ெட்டேியராதமாகக் 
குடிேிருப்யபார் அல்லது 
உரித்து 
உறுதிேில்லாதேர்களுக்கு   
இல்லாமற் யபாயுள்ள  
சொத்துக்களுக்கு  
சகாடுப்பனேிகன  
யமற்சகாள்ளுதல், காைிேில் 
மீளக் குடியேற்றுேதற்கு 
உதவுதல் அல்லது 
மீளகமப்பதற்கு நடேடிக்கக 
எடுக்கப்படுமாேின் மாற்றுக் 
காைிேிகன ேழங்குதல் 
மற்றும் மாறிச்  செல்லும் 
காலப்பகுதிக்கான உதேி 
 

ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப, 
பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர், 
பிரயதெ செேலாளர். 
அறங்காேலர் 
திகைக்களம். 
மீள்குடியேற்ற 
தளங்கள் 
கட்டிசேழுப்பப்படுேத
ற்கு யதெிே 
ேடீகமப்பு 
அபிேிருத்தி அதிகார 
ெகபேின் உதேி 
அேெிேமாகும் 
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யபாக்குேரத்துக்   சகாடுப்பனவுகள் மற்றும் G2.1, 
புதிே ேெிப்பிடத்திற்கு மாறிச்  செல்லுேதற்கான 
உரிே  செலவு G2.2இன் கீழ்  காட்டப்பட்டோறு 
யமலதிக சகாடுப்பனவு.  
காைி உரித்திகனக்  சகாண்டிராத 
உரிகமோளர், F1ஊடாகக் காட்டப்பட்டோறு,  
அறுேகட செய்ேதற்குப் யபாதிே 
காலப்பகுதிேிகன ேழங்குதல் அல்லது ெந்கத 
ேிகலக்ககமே  சகாடுப்பனேிகன 
முன்சனடுத்தல் யமற்சகாள்ளப்படும். 
 

ோழ்ோதார மீளகமப்புக் சகாடுப்பனவு 
(G3.1)மற்றும் ேியெட  சகாடுப்பனவு (H2.2) 

 
 

C. வர்த்தகம் ொர் கொைி மற்றும் கட்டலமப்புக்கள் 
C1 ேர்த்தகம்ொர் 

கட்டகமப்பிகன 
இழத்தல். 

உரிகமோளர்/கள் 
மற்றும்/அல்லது பதிவு  
செய்ேப்பட்ட 
ேிோபார 
இேக்குனர்/கள் 

காைி மற்றும் கட்டகமப்பிகனப் பகுதிேளேில் 
இழத்தல்.  

மீதமாகும் நிலத்தில் கட்டிடத்திகன மீள 
நிர்மாைிப்பதற்கு யபாதுமானேிடத்து,  உரிே 
கட்டிடத்திகன முன்னர் இருந்த நிகலக்கு  
அல்லது மீள நிர்மாைிப்பதற்கு பாதுகாத்துக்  
சகாள்ளக்கூடிே  சபாருட்களுக்கு குகறவு 
ஏற்படாது, சபாருட்கள் மற்றும்/அல்லது நிதிேில், 

தமது கட்டிடத்திகன மீளவும் 
நிர்மாைிக்கும் 
காலப்பகுதிேினுள் தமது  
ேிோபாரத்திகன  யமலும் 
முன்சனடுதத்துச்  
செல்லுேதற்கு நிோமான 
காலசமான்றிகன 
கருத்திட்டத்தினால், 

ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப, 
பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர், 
பிரயதெ செேலாளர். 
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காைி மற்றும் கட்டிடத்திற்கான  சகாடுப்பனவு 
(காைிச் சுேகீரிப்பு ெட்டத்தின் ஒதுக்கீடுகள் 
மற்றும் 2008 ஒழுங்கு ேிதிகள் 2009.04.07 ஆந் 
திகதி  சேளிேிடப்பட்ட  ேியெட ேர்த்தமானி 
அறிேித்தல். 
ஒரு ேர்த்தகம்ொர் கட்டிடத்திகன 
நிர்மாைிி்க்கும்யபாது அதனுடன் ஏயதனும் 
ேருமானம் இல்லாமற் யபாகுமாேின் அது 
சதாடர்பில்  சகாடுப்பனவு செய்யும் ஒழுங்கு ேிதி 
2008 (2014 ஒழுங்கு ேிதி - 2014.05.30 ஆந் திகதி  
சேளிேிடப்பட்ட ேியெட ேர்த்தமானி அறிேித்தல்) 
இல் உள்ளடக்கப்பட்ட பின்ேரும் 
ேழிகாட்டல்களின் அடிப்பகடேில் இடம்சபறும். 
 

(i) முகறொர் ேிோபாரம் ஒன்று  சதாடர்பில்  
சகாடுப்பனவு  செய்தல் முன்கனே மூன்று (03) 
ஆண்டுகளுக்கான கைக்குகள் மற்றும் ேருமான 
ேரி tax returnsஎன்பகத அடிப்பகடோகக்  
சகாண்டாதல். 
(ii) அதிக பராமரிப்புச் செலவுகளுக்கான  
சகாடுப்பனசோன்றுக்குப் பரிந்துகர  
செய்ேகதமுன்சனடுத்தல் சபாருத்தமான 
சூழ்நிகலேிகனக் கேனத்திற்  சகாண்டு  ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர்களினால் இடம்சபறும். 

ேிோபார 
உரிகமோளர்கள்/இேக்குநர்க
ளுக்கு ேழங்கப்படுதல்  
யேண்டும்.  சகாடுப்பனவுகள் 
ேிடுேிக்கப்பட்டவுடயனயே 
உரிகமோளர்கள் தமது 
கட்டிடத்திகன நிர்மாைித்து 
உடன்பட்டுக் சகாண்ட 
காலேகரேகறேினுள் அந்த 
இடத்திகன ேிட்டு 
சேளியேறுதல் யேண்டும். 
மாறிச்  செல்லுேதற்கும் 
மற்றும் ேருமானத்திகன 
மீளகமப்பதற்குமான உதேி. 
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சபொறுப்பு 

 
G1.1 இன் கீழ் காட்டப்பட்ட சபாருட்கள்,  
யபாக்குேரத்துக்   சகாடுப்பனவுகள் மற்றும் G2.1, 
புதிே ேெிப்பிடத்திற்கு மாறிச்  செல்லுேதற்கான 
உரிே  செலவு G2.2இன் கீழ்  காட்டப்பட்டோறு 
யமலதிக சகாடுப்பனவு.  
ோழ்ோதார மீளகமப்புக் சகாடுப்பனவு 
(G3.1)மற்றும் ேியெட  சகாடுப்பனவு (H2.2) 
காைி மற்றும் கட்டகமப்பிகன முழுகமோக 
இழத்தல்.  
 

மீதமாகவுள்ள நிலப்பரப்பு  கட்டிடசமான்றிகன 
மீள நிர்மாைிப்பதற்கு  யபாதாதுள்ளேிடத்து  
பின்ேரும் ெலுகககளுக்கு உரித்திகனப்  சபற 
முடியும்;  
1. உரிே கட்டிடத்திகன முன்னர் இருந்த 
நிகலக்கு  அல்லது அதகன ேிட ெிறந்த தரத்தில் 
புதுப்பிப்பதற்கு அல்லது  
மீள நிர்மாைிப்பதற்கு பாதுகாத்துக்  
சகாள்ளக்கூடிே  சபாருட்களுக்கு குகறவு 
ஏற்படாது, முழுகமோக மீளகமப்பதற்கு உரிே  
செலேின் பிரகாரம் சபாருட்கள் மற்றும்/அல்லது 
நிதிேில், காைி மற்றும் கட்டிடத்திற்கான  
சகாடுப்பனவு (காைிச் சுேகீரிப்பு ெட்டத்தின் 
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ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் 2008 ஒழுங்கு ேிதிகள் 

2009.04.07 ஆந் திகதி  சேளிேிடப்பட்ட  ேியெட 
ேர்த்தமானி அறிேித்தல். 
2. உரிகமோளர்/உரிகமோளர்கள் 
தீர்மானசமடுப்பார்களாேின்,  மீளகமப்பதற்கு 
மாற்று நிலத்துண்டிகனத் யதடுேதற்கு ேதீி 
அபிேிருத்தி அதிகார ெகபேின் உதேி ேழங்குதல் 
அல்லது  நிலத்திகன யமம்படுத்துேதற்கு 
முன்னர் மதிப்பிகன அறேிடுகத 
அடிப்பகடோகக்  சகாண்டு மீள்குடியேற்ற 
முன்சனடுப்பு இடம்சபறும். 
 

3. ேருமான இழப்புக்காக, காைிேிகனச் 
சுேகீரிப்பதற்கு மூன்று பஞ்ொங்க ேருடங்களுக்கு 
முன்னர் கைக்குப்  புத்தகங்களில்  காட்டப்படும்  
ேருடாந்த  யதறிே  ேருமானம் மூன்று மடங்கு 
ேகரேகறேிகனத் தாண்டாது  
சகாடுப்பனேிகனச்  செய்தல் அல்லது 
ோழ்ோதாரத்திகன மீளகமத்தல்  யபான்ற  
இரண்டு  பிரிவுகளில்,எது அதிகயமா அதகனச் 
செலுத்துதல். 
4. கைக்குப் புத்தகங்கள் முன்சனடுக்கப்படாத 

ேிோபாரம்  சதாடர்பில்  06 மாத 



89 

 

 இழப்பின் வலக உரித்தொன நபர்கள் உரித்துக்கள் சகொடுப்பனவுகலள 
நியொயப்படுத்தல் 

சபொறுப்பு 

ேருமானத்திற்குச் ெமமான  சகாடுப்பனசோன்று 
அல்லது ோழ்ோதார மீளகமப்பு  யபான்ற  
இரண்டு  பிரிவுகளில், எது அதிகயமா அதகனச் 
செலுத்துதல். 
 5. G1.1 இன் கீழ் காட்டப்பட்ட சபாருட்கள்,  
யபாக்குேரத்துக்   சகாடுப்பனவுகள் மற்றும் G2.1, 
புதிே ேெிப்பிடத்திற்கு மாறிச்  செல்லுேதற்கான 
உரிே  செலவு G2.2இன் கீழ்  காட்டப்பட்டோறு 
யமலதிக சகாடுப்பனவு.  
ோழ்ோதார மீளகமப்புக் சகாடுப்பனவு 
(G3.1)மற்றும் ேியெட  சகாடுப்பனவு (H2.2) 
 

C2 ேர்த்தகம்ொர் 
கட்டகமப்பிகன 
இழத்தல். 

குடிேிருப்பாளர்/ோட
ககக்கிருப்யபார், 
அல்லது ேிோபாரப் 
பதிேிகனக்  சகாண்ட 
இேக்குனர். 
 

ோடகக அடிப்பகடேில் சபற்றுக் சகாண்ட 
ேிோபாரத் தளம் பகுதிேளேில் அழிேகடதல். 
மீளகமப்பதற்கு உரிே  செலேின் பிரகாரம்,  பின்ேரும் 
அளவுயகாலுக்ககமே இழப்படீ்டுக் சகாடுப்பனவு 
(ோடககக் கட்டுப்பாட்டுச் ெட்டத்தின் கீழ்) 
 

குடியிருக்கும் 
கொைப்பகுதி 

சகொடுப்பனவு  தவதீம் 
குடியிருப்பொ

ளர் 
உரிலமயொ 

ளர் 
20 ேருடங்களுக்கு   
யமல் 

75 25 

10-20 ேருடங்கள் 50 50 
05-10 ேருடங்கள் 25 75 

ோடகக ேடீ்டுக்கான நிதிொர்  
சகாடுப்பனவு அல்லு 
மீதிோகவுள்ள குத்தகக 
மதிப்படீு, மாற்று 
ேசீடான்றிகனத் யதடிக் 
சகாள்ளுேதற்கு உதேி 
மற்றும் ேருமான இழப்பு 
மற்றும் குடிேிருப்பாளர் 
மாறிச்  செல்லும்  
காலப்பகுதி ேகரக்குமான 
உதேி. 
 

ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப, 
பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர், 
பிரயதெ செேலாளர். 
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நியொயப்படுத்தல் 

சபொறுப்பு 

05 ேருடங்களுக்குக் 
குகறோன 
காலப்பகுதி 

10 90 

ோடககக்கிருப்யபாருக்கு பகுதிேளேில் பாதிப்பு 
ஏற்படுமாேின், அதன் உரிகமோளரின் 
உடன்பாட்டின் கீழ் அங்கு  யமலும் தங்கிேிருத்தல் 
பாதிப்புக்குள்ளான நபரிடயம உள்ளது என்பதுடன், 
அவ்ோறு இல்லாது பாதிப்புக்குள்ளான நபர்  
சேளியேறிச்  செல்லுேதற்குத் 

தீர்மானசமடுப்பாராேின் 03 மாதங்களுக்கான 
ோடகக பின்ேருமாறு ேழங்கப்படும். 
 மாநகர ெகப ேகரேகறேிலுள்ள சொத்துக்கு 
ஆகக்கூடிே மாதாந்த ோடகக ரூபா. 20,000/- 

 நகர ெகப ேகரேகறேிலுள்ள சொத்துக்கு 
ஆகக்கூடிே மாதாந்த ோடகக ரூபா. 15,000/- 

 பிரயதெ ெகப ேகரேகறேிலுள்ள சொத்துக்கு 
ஆகக்கூடிே மாதாந்த ோடகக ரூபா. 10,000/- 

H2.2இன் கீழ்க் காட்டப்பட்ட  யமலதிகக்  
சகாடுப்பனேிகன ேழங்குதல் 
ோடகக அடிப்பகடேில் சபற்றுக் சகாண்ட 
ேிோபாரத் தளம் முழுகமோக அழிேகடதல். 
மீளகமப்பதற்கு உரிே  செலேின் பிரகாரம்,  பின்ேரும் 
அளவுயகாலுக்ககமே இழப்படீ்டுக் சகாடுப்பனவு 
(ோடககக் கட்டுப்பாட்டுச் ெட்டத்தின் கீழ்) 
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நியொயப்படுத்தல் 

சபொறுப்பு 

 

குடியிருக்கும் 
கொைப்பகுதி 

சகொடுப்பனவு  வதீம் 
குடியிருப்பொ

ளர் 
உரிலமயொ

ளர் 
20 ேருடங்களுக்கு 
யமல் 

75 25 

10-20 ேருடங்கள் 50 50 
05-10 ேருடங்கள் 25 75 
05 ேருடங்களுக்குக் 
குகறவு 

10 90 

 

ோடகக அடிப்பகடேில்  சபற்றுக் சகாண்ட 
ேிோபாரத் தளம் முழுகமோக 

பாதிக்கப்படுமாேின், ஆகக்கூடிேது 06  
மாதக்காலப்பகுதிக்கு ோடககக்கு 
இடசமான்றிகனப் சபற்றுக் சகாள்ளுேதற்காகப் 
பின்ேருமாறு நிதிொர் உதேிககள ேழங்குதல். 
 மாநகர ெகப ேகரேகறேிலுள்ள சொத்துக்கு 
ஆகக்கூடிே மாதாந்த ோடகக ரூபா. 20,000/- 

 நகர ெகப ேகரேகறேிலுள்ள சொத்துக்கு 
ஆகக்கூடிே மாதாந்த ோடகக ரூபா. 15,000/- 

 பிரயதெ ெகப ேகரேகறேிலுள்ள சொத்துக்கு 
ஆகக்கூடிே மாதாந்த ோடகக ரூபா. 10,000/-. 
 

ஈடு  செய்ேக்கூடிே ோடககக்குப் புதிே ோடகக 
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சபொறுப்பு 

ேசீடான்றிகனத் யதடிக் சகாள்ளுேதற்கு  
உதவுதல் மற்றும் H2.2இன் கீழ்  காட்டப்பட்ட  
யமலதிக சகாடுப்பனவுககள ேழங்குதல். 
 
ோடகக ேடீு முழுகமோக பாதிக்கப்பட்டிருப்பின், 
குடிேிருப்பாளரினால் அவ்ேடீ்டு உரிகமோளருக்கு 
ேழங்கப்பட்ட முற்பைக் சகாடுப்பனவு நிதிேிகன 
மீளப் சபற்றுக் சகாள்ளுேதற்காக ேதீி 
அபிேிருத்தி அதிகார ெகப உதேி ேழங்கும். 
 

 

C3 ேர்த்தகம்ொர் 
கட்டகமப்பிகன 
இழத்தல். 

பதிவு செய்ேப்படாத 
ேிோபார 
உரிகமோளர் அல்லது 
இேக்குநர்/ஆக்கிரமிப்
பாளர் அல்லது 
அனுமதியுடன்/அனும
திேின்றி சபட்டிக்ககட  
கேத்திருக்கும் 
ேிற்பகனோளர்கள்.  
 

கட்டகமப்பு பகுதிேளேில் அல்லது முழுகமோக 
அழிேகடதல். 
காைிக்குக்  சகாடுப்பனவு எதுவும் ேழங்கப்பட 
மாட்டாது. 
அரெ காைிேில் ேெிக்கும் அத்துமீறிே 
குடிேிருப்பாளர் அல்லது ேிற்பகனோளராேின், 
பாதிப்புக்குள்ளாகும் நபர்,  இேல்பு நிகலக்குத் 
திரும்புேதற்குத்  யதகேோன  செலவு  மதிப்படீு 
உரிே பிரயதெ செேலாளரின் எழுத்து மூலம் 
உடன்பாட்டின் கீழ் ேழங்கப்படும்.  
கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும் நபர்,  
பிரத்தியேக காைிேில் ேெிக்கும் அத்துமீறிே 
குடிேிருப்பாளர் அல்லது ேிற்பகனோளராேின், 

பதிவு செய்ேப்படாத 
ேிோபார உரிகமோளர் 
மற்றும் ெட்டேியராத 
குடிேிருப்பாளர்களுக்கு 
ேருமான இழப்புக்காகவும் 
மற்றும்குடிேிருப்பிகன 
மாறிச்  செல்லுேதற்கும் 
மற்றும் ேருமானத்திகன 
மீளகமப்பதற்குமான உதேிி் 

ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப, 
பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர், 
பிரயதெ செேலாளர். 
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 இழப்பின் வலக உரித்தொன நபர்கள் உரித்துக்கள் சகொடுப்பனவுகலள 
நியொயப்படுத்தல் 

சபொறுப்பு 

உரிகமோளரினால் அேருக்கு எதிராக நீதிமன்ற 
நகடமுகறகள் எதுவும் 
ஆரம்பிக்கப்படேில்கலோேின், அக்காைிேின் கீழ் 
இடம்சபற்ற  யமம்பாடுகளுக்கான  மதிப்படீு, 
நிலப்பரப்பின் பிரகாரம் உறுதிப்படுத்திேதன் 
பின்னர்,  சபற்றுக் சகாள்ளுேதற்குத் 
தகககமேிகனக்  சகாண்டுள்ளேராேர். 
ேர்த்தமானி அறிேித்தல். 
ஒரு ேர்த்தகம்ொர் கட்டிடத்திகன 
நிர்மாைிி்க்கும்யபாது அதனுடன் ஏயதனும் 
ேருமானம் இல்லாமற் யபாகுமாேின் அது 
சதாடர்பில்  சகாடுப்பனவு செய்யும் ஒழுங்கு ேிதி 
2008 (2014 ஒழுங்கு ேிதி - 2014.05.30 ஆந் திகதி  
சேளிேிடப்பட்ட ேியெட ேர்த்தமானி அறிேித்தல்) 
இல் உள்ளடக்கப்பட்ட பின்ேரும் 
ேழிகாட்டல்களின் அடிப்பகடேில் இடம்சபறும். 
 

(i) முகறொர் ேிோபாரம் ஒன்று  சதாடர்பில்  
சகாடுப்பனவு  செய்தல் முன்கனே மூன்று (03) 
ஆண்டுகளுக்கான கைக்குகள் மற்றும் ேருமான 
ேரி tax returnsஎன்பகத அடிப்பகடோகக்  
சகாண்டாதல். 
(ii) அதிக பராமரிப்புச் செலவுகளுக்கான  
சகாடுப்பனசோன்றுக்குப் பரிந்துகர  செய்ேகத 
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நியொயப்படுத்தல் 

சபொறுப்பு 

முன்சனடுத்தல் சபாருத்தமான சூழ்நிகலேிகனக் 
கேனத்திற்  சகாண்டு  ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர்களினால் இடம்சபறும். 
 
G1.1 இன் கீழ் காட்டப்பட்ட சபாருட்கள்,  
யபாக்குேரத்துக்   சகாடுப்பனவுகள் மற்றும் G2.1, 
புதிே ேெிப்பிடத்திற்கு மாறிச்  செல்லுேதற்கான 
உரிே  செலவு G2.2இன் கீழ்  காட்டப்பட்டோறு 
யமலதிக சகாடுப்பனவு.  
யதகே எழுமாேின், ோழ்ோதார மீளகமப்பு 
மானிேம்(G3.1மற்றும்G3.3) 
(யதகே எழுமாேின்) H2.1இன் கீழான 
சகாடுப்பனவு மற்றும் யமலதிக  சகாடுப்பனவு 
(H2.2). 
இவ்ோறான ேிோபார 
உரிகமோளர்/உரிகமோளர்கள் மாற்று 
நிலத்தில்குடியேறுேகத ஊக்குேிப்பதற்கு ேதீி 
அபிேிருத்தி அதிகார ெகப நடேடிக்கக எடுக்கும். 
கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும் 
இவ்ேறான நபர்களுக்கு மாற்று நிலங்ககளத்  
யதடுேதற்கு ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகப 
உதவும். 
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 இழப்பின் வலக உரித்தொன நபர்கள் உரித்துக்கள் சகொடுப்பனவுகலள 
நியொயப்படுத்தல் 

சபொறுப்பு 

D. ஏலனய பிரத்திதயகச் ச ொத்துக்கள் மற்றும் இரண்டொந்தரக் கட்டலமப்புக்கள் 
D1 ஏகனே 

சொத்துக்கள் 
அல்லது 
இரண்டாந்தர 
கட்டகமப்புக்கள் 
(அகே: 
கிைறு,சுேர், 
ககப்பிடிச் சுேர்,  
சே ளியேயுள்ள 
மலெலகூடம், 
பண்டகொகல, 
யெமிப்பு  
கேத்திருக்கும் 
ேெதி, குளிர் 
யெமிப்பு ேெதி 
மற்றும் animal 

penயபான்றன) 

கட்டகமப்பின் 
உரிகமோளர்கள் (நில 
உரித்திகனக் 
கேனத்திற்  
சகாள்ளாதேர்) 
 

மீளகமப்பதற்குச்  செலேின் பிரகாரம், 
பாதிப்புக்குள்ளான கட்டிடத்திற்கு நிதிக்  
சகாடுப்பனவு அல்லது ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார 
ெகபேினால் கட்டிடம்  இருந்த நிகலகமக்கு 
அல்லது மிகவும் ெிறந்த நிகலகமக்கு ெரிசெய்து  
சகாடுத்தல். 

இழப்புக்கான  சகாடுப்பனவு 
மற்றும் யதகேசேழின் 
மீளகமத்தல். 

ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப, 
பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர், 
பிரயதெ செேலாளர். 
 

D2 ெிகலகள், 
கல்லகறகள்  
இழப்பு 

ெகல 
உரிகமோளர்கள் 

மீளக்கட்டிசேழுப்புதல் மற்றும் மீளகமத்தல் 
(ஏயதனும் ெமே நிகழ்வுகளுக்கு அேெிேயமற்படின்)   
சதாடர்பில்  யதகேோன  செலவுககள ஈடு 
செய்ேதற்கு ரூபா. 5000/-சதாடக்கம்ரூபா. 15,000/-

ேகரோன நிதி. 

இழப்புக்கான  சகாடுப்பனவு 
மற்றும் யதகேசேழின் 
மீளகமத்தல். 

ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப, 
பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர், 
பிரயதெ செேலாளர். 
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நியொயப்படுத்தல் 

சபொறுப்பு 

E. ஊழியர்கள் அல்ைது வொடலகக்கு அமர்த்தப்பட்ட ஊழியர்களின் வருமொன இழப்பு 
E1. தற்கொைிகமொக பொதிக்கப்பட்ட 
E1.1 ேிோபாரத்திகன 

மீளக் 
கட்டிசேழுப்பும் 
ேகர (மீதி நிலத் 
துண்டில் அல்லது 
அப்பிரயதெத்தில்) 

பிரத்தியேக அல்லது 
அரெ ேிோபாரத் 
தளத்தில் 
கடகமோற்றுகின்ற 
பாதிப்புக்குள்ளாகும் 
ெகல ஊழிேர்கள், 
அன்றாடத்  கூலித் 
சதாழிலாளர்கள். 

ரூபா. 15,000/-  சகாடுப்பனசோன்று அல்லது 03 
மாத அடிப்பகடச் ெம்பளம்  யபான்ற இரண்டில் 
எது அதிகயமா  அக்சகாடுப்பனேிகன ேழங்குதல். 
 
அல்லது புதிே சதாழிசலான்றிகனத் யதடுேதற்கு 
உதவுதல் மற்றும்  யதகேோேின் திறன் மற்றும் 
பேிற்ெிேிகன ேழங்குதல். 

தற்யபாதுள்ள ஊழிேர்ககள 
தக்க கேத்துக்  
சகாள்ளுேதற்கு ேிோபாரம்  
ஊக்குேிக்கப்படும். 
ேிோபாரத்திகன மீளக் 
கட்டிசேழுப்பும் ேகர  
சகாடுப்பனவு. 

ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப, 
பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர், 
பிரயதெ செேலாளர். 
 

E2. நிரந்தரமொகப் பொதிக்கப்பட்ட 
E2.1 ேிோபாரத்திகன  

யேறு இடத்தில் 
மீளகமத்தல் 
காரைமாக 
அல்லது 
உரிகமோளர் 
ேிோபாரத்திகன 
மீளக் 
கட்டிசேழுப்புேதற்
கு தீர்மானம் 
எடுக்காததால் 

பிரத்தியேக அல்லது 
அரெ ேிோபாரத் 
தளத்தில் 
கடகமோற்றுகின்ற 
பாதிப்புக்குள்ளாகும் 
ெகல ஊழிேர்கள், 
அன்றாடத்  கூலித் 
சதாழிலாளர்கள். 

 
ரூபா. 50,000/-  சகாடுப்பனசோன்று அல்லது  06  
மாத அடிப்பகடச் ெம்பளம்  யபான்ற இரண்டில் 
எது அதிகயமா  அக்சகாடுப்பனேிகன ேழங்குதல் 
மற்றும் கட்டுமாை  யேகலோய்ப்புக்களுக்கு 
முன்னுரிகம ேழங்குதல். 
 

ேருமான இழப்புக்கான  
சகாடுப்பனவு, 
ேருமானத்திகன 
மீளகமப்பதற்கு புனர்ோழ்வுப்  
சபாதி 

ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப, 
பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர், 
பிரயதெ செேலாளர். 
 

F. தற்தபொதுள்ள பயிர்கள் மற்றும் மரப் சபறுமதியிலனக்  சகொண்ட மரங்கள். 
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 இழப்பின் வலக உரித்தொன நபர்கள் உரித்துக்கள் சகொடுப்பனவுகலள 
நியொயப்படுத்தல் 

சபொறுப்பு 

F1 பேிர்கள் மற்றும் 
மரப் 
சபறுமதிேிகனக்  
சகாண்ட 
மரங்களின் இழப்பு 

பேிர்ச்  செய்ககேில் 
ஈடுபடும் நபர் 
மற்றும்/அல்லது 
மரங்களின் 
உரிகமோளர்கள் (நில 
உரிகமேிகனக் 
கேனத்திற்  
சகாள்ளாதேர்கள்) 

பேிர் ேளர்ப்பில் ஈடுபடுபேர்ககள அறுேகட  
செய்ேதற்கான முன்னறிேித்தசலான்றிகன கிராம 
உத்தியோகத்தர் அலுேலகத்தில் 
காட்ெிப்படுத்தப்படும் என்பதுடன், கருத்திட்டத்தின் 
மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும்  நபர்களுக்கு கிராமே 
உத்தியோகத்தர் ஊடாக முன்னறிேித்தல் 
ேழங்கப்படும். எவ்ோறாேினும்  அறுேகடக்குத் 
தோராகேில்லாதயபாது, பேிர்களின்  யதறிே  
சபறுமதிக்ககமே ெந்கத ேிகலேிகன 
அடிப்பகடோகக்  சகாண்ட  சகாடுப்பனவு 
ேழங்கப்படும். 
சகொடுப்பனவுக்கொன உரித்து வருமொறு. 

அேன் அல்லது  அேளினால் 
பேிரிடப்பட்டிருப்பின் (உரித்து மற்றும் பேன்பாடு), 
பேிர்கள் மற்றும் மரங்களுக்கான  சமாத்தக்  
சகாடுப்பனேிகன உரிகமோளருக்கு ேழங்குதல் 

கூட்டு உரிகமேின்யபாது, நிலத்திகன 
உண்கமோகப் பேன்படுத்துபேர்களுக்கு  
பேிர்களுக்கான  சகாடுப்பனேிகன ேழங்குதல். 
குடிேிருப்பாளர், நிலத்திகன ோடககக்குப்  
சபற்யறார், அல்லது இன்கறே ேிேொேிக்கு 
ெந்கத ேிகலக்ககமே பேிர்களுக்கான  
சகாடுப்பனேிகன ேழங்குதல்.  (மரங்களிருப்பின்) 
மரங்களுக்கான  உரிகமோளருக்கு 

நிலத்தின் உற்பத்தித் திறன், 
தன்கம, ேேது மற்றும் 
பாதிப்புக்குள்ளான  
மரங்களின் உற்பத்தித்திறன்  
மதிப்பிகன அடிப்பகடோகக்   
சகாண்டு கைக்சகடுக்கப்பட்டு  
மரங்களுக்கான  
சகாடுப்பனவு ேழங்கப்படும் 
(பேிர்கள் மற்றும் மரங்கள்) 
 

ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப, 
பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர், 
பிரயதெ செேலாளர் 
மற்றும் 
யதகேோேின் அரெ 
மரக் கூட்டுத்தாபனம். 
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சகாடுப்பனேிகன ேழங்குதல். 
 
கூட்டிகைந்து பேிடுயேர் சதாடர்பில் 
(sharecropper)சகாடுப்பனேிகனச்  செய்யும்யபாது, 
பேிர்களுக்கான  சகாடுப்பனேிகன, 
கூட்டிகைந்து பேிரிடுயோரின் உடன்பாட்டுடன் 
கூட்டிகைந்து பேிரிடுயோர் மற்றும் 
உரிகமோளருக்கிகடயே பகிர்ந்தளிக்கப்படும்.  

G. வொழ்வொதொரத்திலன மீளலமத்தல் மற்றும் புனர்வொழ்வு உதவி 
G1.சபொருட்களுக்கொன தபொக்குவரத்துக்சகொடுப்பனவு 

G1.1 ேடீு மற்றும் 
ேிோபாரத்திகன 
மீளகமத்தல். 
 

மீளகமக்கப்படவுள்ள 
குடும்ப அலகுகள்  
மற்றும் ேிோபார 
உரிகமோளர்கள் 
(நிலத்தின் 
உரித்திகனக் 
கேனத்திற்  
சகாள்ளாத) 

பின்ேரும்  சகாடுப்பனவுகளுக்கு அகமே, 
மீளகமப்பதற்கு முன்னர் ேெிப்பிடத்திலிருந்து 
ேடீ்டின் நிலப் பரப்பிகனக் அடிப்பகடோகக்  
சகாண்டு, புதிே அகமேிடத்திற்கு அல்லது 
இடசமான்றுக்கு  யபாக்குேரத்துக்காக குடும்ப 
அலகுக்கு  நிதி உதேி ேழங்கப்படுதல் 
(மீளகமத்தல் சகாடுப்பனவு)  

 1000 ெதுர அடிக்குக் குகறந்த நிலப் 
பரப்பிகனக்   சகாண்ட ேசீடான்றுக்கு ரூபா. 
10,000/- 

 1000-2000 ெதுர அடிக்கு இகடயேோன நிலப் 
பரப்பிகனக்  சகாண்ட ேசீடான்றுக்ககு ரூபா. 
15,000/- 

 2000ெதுர அடிக்குக் கூடிே நிலப்பரப்பிகனக் 

இகடயூறு மற்றும் 
மீளகமப்பதற்கு உதவுேதற்கு 
சகாடுப்பனவு  

ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப, 
பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர், 
பிரயதெ செேலாளர். 
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சகாண்ட ேசீடான்றுக்கு ரூபா. 25,000/-   

 

அங்யக துகைக் குடும்பங்களிருக்குமாேின் 
யமற்குறிப்பிட்ட  சகாடுப்பனவு ேிகிதாொர 
அடிப்பகடேில்  பகிர்ந்து ேழங்கப்படும். 
ஏகனே  சொத்துக்களுக்கு, குடிேிருப்பின் 
இேல்புக்ககமே ரூபா.  25,000/-ேகர 
ேழங்கப்படும். 
 

G2. வ ிப்பிடத்திலன விட்டுச் ச ல்வதற்கொன  சகொடுப்பனவு. 
G2.1 மின்ொரம், நீர் 

மற்றும் 
சதாகலயபெித்  
சதாடர்புகள் 
இழக்கப்படுதல். 

மீளகமக்கப்படும் 
ேடீ்டு அலகுகள் 
அல்லது ேிோபார 
உரிகமோளர்கள் (நில 
உரித்திகனக் 
கேனத்திற் 
சகாள்ளாத) 

நீர் ேெதிச்  செலவுக்கு ரூபா. 20,000/- 
மின்ொர ேெதி  செலவுக்கு ரூபா. 10,000/- 
ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படும் இடத்திலுள்ள 
ேெதிககள அடிப்பகடோகக்  சகாண்டு  
சகாடுப்பனவு செய்ேப்படும்  சமாத்த நிதி 
தீர்மானிக்கப்படும். 

மின்ொரம், நீர் மற்றும்  
சதாகலயபெி ேெதிககள 
புதிே ேதிேிடத்தில் 
மீளகமப்பதற்கு குடும்ப 
அலகுகள் அல்லது ேிோபார 
உரிகமோளர்களுக்கு 
உதவுதல். 

ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப, 
பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர், 
பிரயதெ செேலாளர் 
மற்றும் பேன்ககள 
ேிநியோகிக்கும் 
நிறுேனங்கள் 

 
G2.2 உபகரைங்கள் 

மற்றும் 
உதிரிப்பாகங்ககள 
மீளப்  
சபாருத்துேதற்கான  
செலவு. 

நிரந்தரமாக 
இடம்சபேரும் குடும்ப  
அலகுகள், ேிோபார 
உரிகமோளர்கள் 
மற்றும் 
முன்சனடுத்துச் 

குடும்ப  அலசகான்றுக்கு ரூபா. 10,000/- 
ஆகக்கூடிே சகாடுப்பனசோன்றிகன ேழங்குதல். 
 
ேிோபாரம் அல்லது யேறு யேண்டிே ேியெட 
நிர்மாைிப்பு இடம்சபறும் ொதாரை இடமாேின், 
சகாடுப்பனோனது உண்கமோன கைக்கீடுகளின 

குடும்ப அலகு அல்லது 
ேிோபாரத்திகன 
தாமதமின்றி புதிே இடத்தில் 
அகமத்துக்  
சகாள்ளுேதற்கும் மற்றும் 
அேர்களின்  செேற்பாடுககள 

ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப, 
பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர், 
பிரயதெ செேலாளர். 
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செல்லும் 
நிறுேனங்கள். 

அடிப்பகடேில் ேழங்கப்படும். 
 
இரட்கடக் கைக்கீட்டிகனத் தேிர்ப்பதற்கு 
நடேடிக்கக எடுக்கப்படும். 

ேிகரேில் ஆரம்பிப்பதற்கும் 
உதேி ேழங்குதல். 
ேிோபாரத்தின் 
ேருமானத்தின் மீது  
பாதகமான பாதிப்பு 
ஏற்படுேகதத் தடுத்தல். 

G3. வொழ்வொதொரத்திலன மீளலமத்தல். 
G3.1 ோழ்ோதாரத்தின் 

மீது ஏற்படும் 
நிரந்தரமான 
பாதிப்பு 

கடுகமோகப் 
பாதிப்புக்குள்ளான 
நிலத் துண்டில் 
இருக்கும் 
பாதிப்புக்குள்ளான 
ேிேொேிகள் அல்லது 
புதிதாகப் பேிர் 
ேளர்ப்புக்ககள  
ஆரம்பிப்யபார். 

மீதமுள்ள நிலத்தின் உற்பத்தித் திறகன உேர்த்த  
உதவுதல் (அகே, அறுேகடேிகன  
செறிோக்குதல், அதிக ேிகளச்ெகலத் தரும் 
ேிகதககளப் பாேித்தல், ேிரிோக்கம், புதிே 
ேிகதகள் மற்றும் பேிர்ககள அறிமுகஞ்  
செய்தல்) மற்றும்  தற்யபாது  செேற்படுத்தப்படும் 
நிோரை உதேிககள ேழங்குேதற்கு உதவுதல். 

தற்யபாதுள்ள ேிேொே 
ேிரிோக்க  யெகேகளுக்கு 
அணுகுதல் மற்றும் 
பாதிப்புக்குள்ளான நபர்களிடம்  
ேிடேங்ககள ேினேி 
இனங்காைப்பட்ட  
யதகேளுக்ககமே  
யெகேககளக்  
கட்டிசேழுப்புதல், தற்யபாது  
செேற்படுத்தப்படும் நிேராை 
உதேிககள ேழங்குேதற்கு  
உதவுதல், ேிேொேத் 
திகைக்களம், ெிறு 
அளேிலான யதேிகல 
உற்பத்தி அதிகார ெகப, 
ேிேொே  யெகேகள் 
திகைக்களம், சதங்கு 

ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப, 
பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர், 
பிரயதெ செேலாளர். 
 



101 

 

 இழப்பின் வலக உரித்தொன நபர்கள் உரித்துக்கள் சகொடுப்பனவுகலள 
நியொயப்படுத்தல் 

சபொறுப்பு 

அபிேிருத்திச் ெகப மற்றும் 
இறப்பர் கட்டுப்பாட்டுத் 
திகைக்களம். 

G3.2 ோழ்ோதாரம் மீது 
ஏற்படும் 
நிரந்தரமான 
பாதிப்புக்கள். 

பாதிப்புக்குள்ளான 
நிலத்துண்டில் 
இருக்கும் அல்லது 
தங்களினால்  யதடிக் 
சகாள்ளப்பட்ட 
நிலத்துண்டு அல்லது 
ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகபேினால் 
ேழங்கப்பட்ட 
மீள்குடியேற்ற 
நிலத்தில் 
மீளக்குடியேறியுள்ள 
யமாெமான ேககேில் 
பாதிக்கப்பட்ட குடும்ப 
அலகுகள். 
 
 

ோழ்ோதாரத்திகன மீளகமப்பதற்கு உதேிோக, 
பிரயதெ  செேலாளரின்  எழுத்துமூல 
உடன்பாட்டின் கீழ் குடும்ப அலசகான்றுக்கு ரூபா. 
25,000/-நிதி உதேிசோன்றிகன ேழங்குதல். 
ேடீ்டு அலகினால் யகாரப்பட்டின், நிதிேிகன 
முதலிடுேதற்கு அல்லது ேர்த்தக ரீதிேில்  
சேற்றிகரமான  இடசமான்றில்  
ேிோபாரசமான்றிகன  ஆரம்பிப்பதற்கு அல்லது    
யதகேோன  ோழ்க்ககத்  சதாழில் உதேி 
மற்றும் ஆயலாெகனகள் ேழங்குேதற்கு ேதீி 
அபிேிருத்தி அதிகார ெகப உதவும். 
திறன் பேிற்ெியுடன் சதாடர்புபடுத்தி (G3.3இன் 
கீழுள்ள ேெதி), உற்பத்தித்திறனான  
சொத்துக்ககள சுேகீரித்துக்  சகாள்ளுேதற்கு 
நுண் நிதிக் கடன் ேெதிககளப்  சபற்றுக் 
சகாள்ளுேதற்கு ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகப 
உதவும். 

யநரடிோக நிோரைம் 
ேழங்கப்படாத ேருமான  
இழப்புக்கான  யமலதிக  
சகாடுப்பனவு. 
 
யமலும் ேிோபாரம் 
மீளகமக்கப்பட்டதன் பின்னர் 
அல்லது அவ்ோறு இல்லாது 
ேிடின் பாதிப்புக்குள்ளான 
நபர் ோழ்ோதாரத்திகன 
மாற்றஞ்  
செய்ேதற்குள்ளாராேின், 
ஆரம்ப முதலீட்டுக்குப் 
பதிலாக உதேி ேழங்குதல். 

ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப, 
பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர், 
பிரயதெ செேலாளர். 
 

G3.3 ோழ்ோதாரம் மீது 
ஏற்படும் 
நிரந்தரமான 

சுே சதாழிலில் 
ஈடுபட்டுள்ள 
அங்கத்தேர்ககளக்  

ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகபேினால், 
மீள்குடியேற்றஞ் செய்யும் தளங்களுக்கு 
அண்கமேிலுள்ள பிரயதெ ோழ்க்ககத்  சதாழிற் 

புதிே ேிோபாரத்திகன 
ஆரம்பிக்கும்  யதகேப்பாடு, 
தற்யபாது அமுற்படுத்தப்படும் 

ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப, 
பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர், 



102 

 

 இழப்பின் வலக உரித்தொன நபர்கள் உரித்துக்கள் சகொடுப்பனவுகலள 
நியொயப்படுத்தல் 

சபொறுப்பு 

பாதிப்புக்கள். சகாண்ட குடும்ப 
அலகு 

பேிற்ெி நிகலேங்களின் உதேியுடன், 

ஆகக்கூடிேது 06 மாத காலப்பகுதிக்கு   
அங்கத்தேர் ஒருேருக்கு தலா ரூபா. 5000/-ேதீம் 
நிதிேிகனச்  செலவு  செய்து, பாதிப்புக்குள்ளான 
குடும்ப அங்கத்தேர்களில் இருேருக்கு  
ோழ்க்ககத்  சதாழிற் திறன்ககளப்  சபற்றுக்  
சகாள்ளுேதற்கு பேிற்ெிேிகன ேழங்குேற்கு 
யதகேோன நடேடிக்கக எடுத்தல். 
 
எவ்ோறாேினும்,  பிரயதெ  செேலாளரின் 
எழுத்துமூல இைக்கப்பாட்டுடன், 
கருத்திட்டத்திகன அமுற்படுத்தும் பிரயதெத்தில் 
குடிென மதிப்படீ்டிகன முன்சனடுக்கும்யபாது, 
இவ்ோறான  ோழ்க்ககத்  சதாழிற் 
பேிற்ெிேிகனத் தமக்குப் சபற்றுத் தருமாறு 
குடும்ப அலகுகளின் அங்கத்தேர்கள்  
யேண்டுயகாள் ேிடுப்பின் மாத்திரயம அவ்ோறான  
பேிற்ெிக்குக் சகாடுப்பனவு  யமற்சகாள்ளப்படும். 
 

 

அல்லது கருத்திட்டத்தின் 
மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும்  
நபர்களின்  யதகேப்பாட்டின் 
பிரகாரம், புதிே 
பேிற்ெிேளித்தலிகன 
கட்டிசேழுப்பும் யதகேப்பாடு. 

பிரயதெ செேலாளர். 
 

G3.4 ோழ்ோதாரம் மீது 
ஏற்படும் 
நிரந்தரமான 

பாதிப்புக்குள்ளான 
நிலத் துண்டில் 
இருக்கும், அல்லது 

ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகபேினால், 
மீள்குடியேற்றஞ் செய்யும் தளங்களுக்கு 
அண்கமேிலுள்ள பிரயதெ ோழ்க்ககத்  சதாழிற் 

புதிே ேிோபாரத்திகன 
ஆரம்பிக்கும்  யதகேப்பாடு, 
தற்யபாது அமுற்படுத்தப்படும் 

ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப, 
பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர், 
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 இழப்பின் வலக உரித்தொன நபர்கள் உரித்துக்கள் சகொடுப்பனவுகலள 
நியொயப்படுத்தல் 

சபொறுப்பு 

பாதிப்புக்கள். தம் மூலம்   
யதடிக்சகாள்ளப்பட்ட 
நிலத்துண்டு அல்லது 
ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகபேினால் 
ேழங்கப்பட்ட 
மீள்குடியேற்றத் 
தளத்தில் 
மீள்குடியேறியுள்ள 
யமாெமான ேககேில் 
பாதிக்கப்பட்ட 
கால்நகடப் 
பண்கைேிகன 
முன்சனடுத்துச்  
செல்லும் குடும்ப 
அலகுகள். 

பேிற்ெி நிகலேங்களின் உதேியுடன், 

ஆகக்கூடிேது 06 மாத காலப்பகுதிக்கு   
அங்கத்தேர் ஒருேருக்கு தலா ரூபா. 5000/-ேதீம் 
நிதிேிகனச்  செலவு  செய்து, பாதிப்புக்குள்ளான 
குடும்ப அங்கத்தேர்களில் இருேருக்கு  
ோழ்க்ககத்  சதாழிற் திறன்ககளப்  சபற்றுக்  
சகாள்ளுேதற்கு பேிற்ெிேிகன ேழங்குேற்கு 
யதகேோன நடேடிக்கக எடுத்தல். 
 
எவ்ோறாேினும்,  பிரயதெ  செேலாளரின் 
எழுத்துமூல இைக்கப்பாட்டுடன், 
கருத்திட்டத்திகன அமுற்படுத்தும் பிரயதெத்தில் 
குடிென மதிப்படீ்டிகன முன்சனடுக்கும்யபாது, 
இவ்ோறான  ோழ்க்ககத்  சதாழிற் 
பேிற்ெிேிகனத் தமக்குப் சபற்றுத் தருமாறு 
குடும்ப அலகுகளின் அங்கத்தேர்கள்  
யேண்டுயகாள் ேிடுப்பின் மாத்திரயம அவ்ோறான  
பேிற்ெிக்குக் சகாடுப்பனவு  யமற்சகாள்ளப்படும். 
 
 

அல்லது கருத்திட்டத்தின் 
மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும்  
நபர்களின்  யதகேப்பாட்டின் 
பிரகாரம், புதிே 
பேிற்ெிேளித்தலிகன 
கட்டிசேழுப்பும் யதகேப்பாடு. 

பிரயதெ செேலாளர். 
 

H. 1 குடும்ப அைகுகள்/கருத்திட்டத்தின் மூைம் பொதிப்புக்குள்ளொன நபர்களுக்கொன வித ட உதவி 
H1.1 கேனத்திற் 

சகாள்ளப்பட 
கேனத்திற் 
சகாள்ளப்பட 

கேனத்திற் சகாள்ளப்படட  யேண்டிே 
நிகலகமேின் கீழ் ோழும் 

இழந்த சொத்துக்கள் 
சதாடர்பிலான  

ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப, 
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 இழப்பின் வலக உரித்தொன நபர்கள் உரித்துக்கள் சகொடுப்பனவுகலள 
நியொயப்படுத்தல் 

சபொறுப்பு 

யேண்டிே 
நிகலகமேின் கீழ் 
ோழும் 
கருத்திட்டத்தின் 
மூலம் 
பாதிப்புக்குள்ளானே
ர்கள். 

யேண்டிே 
நிகலகமேின்கீழ் 
ோழும் குடும்ப 
அலகுகள் (குகறந்த 
ேருமானப் பேனாளி 
குடும்பங்கள் – 
ெமுர்த்தி அல்லது 
ேறுகமக்  யகாட்டின் 
கீழ் ோழ்பேர்கள், 
ஏகனே பியரரகைத் 
திட்டங்களுடன் 
சதாடர்புபட்ட), 
 

கருத்திட்டத்தின் 
மூலம் 
பாதிப்புக்குள்ளான 
முதியோர்கள்,  
சபண்ககளத் 
தகலகமோகக்  
சகாண்ட  
குடும்பங்கள் மற்றும் 
அங்கேனீர்கள். 

பாதிப்புக்குள்ளானேர்கள் மற்றும் குடும்ப 
அலகுகளின் ோழ்க்ககத் தரத்திகன 
யமம்படுத்துேதற்கு ரூபா. 15,000/-ேியெட 
மானிேசமான்று. 
மீளகமப்பதற்குப் சபாருத்தமான 
இடசமான்றிகனத் யதடுேதற்கு, புதிே 
இடசமான்றுக்கு மாறிச்  செல்லுேதற்கு உதவுதல் 
அல்லது கருத்திட்டத்தினூடாக 
கட்டிசேழுப்பப்பட்ட மீள்குடியேற்றத் தளசமான்று 
இருப்பின், பாதிப்புக்குள்ளான நபர்களின் ேிருப்பின் 
பிரகாரம் அேற்றிகன ேழங்குதல். 
 

சகாடுப்பனவுக்கு யமலாக, 
கேனத்திற் சகாள்ளப்பட  
யேண்டிே நிகலகமேின் 
கீழுள்ள நபர்ககள 
மீளக்குடியேற்றுேதன் 
காரைமாக ஏற்படும் 
பாதிப்புக்களின் காரைமாக  
யமலும் அளவுக்கு அதிகமாக 
பாதிப்புக்குள்ளாேகதக்  
குகறப்பதற்கு உதேி 
ேழங்குதல் மற்றும் 
கருத்திட்டத்தின் கீழ் 
சேறுமனயம தனிோக 
ெமூகப் பாதிப்புற்ற 
சூழ்நிகலகள் மற்றும் 
ஓரங்கட்டப்படும்  
சூழ்நிகலககள மீளகமத்தல் 
மாத்திரம்  இடம்சபறுேகதத் 
தேிர்த்தல். 
 

பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர், 
பிரயதெ செேலாளர். 
 

H1.3 துகைக் காைிச் சுேகீரிப்புச் குடும்பசமான்றுக்கு ரூபா. 100,000/- ேதீம் நிதிொர் 
உதேி. 

பாதிப்புக்ககளக் குகறத்துக்  
சகாள்ளுேதற்குத் துகைக் 

ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப, 
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 இழப்பின் வலக உரித்தொன நபர்கள் உரித்துக்கள் சகொடுப்பனவுகலள 
நியொயப்படுத்தல் 

சபொறுப்பு 

குடும்பங்கள் மீது 
ஏற்படும் 
பாதிப்புக்கள். 

ெட்டத்தின் 2 ேது 
அத்திோேத்தின் 
பிரகாரம் 
அறிேித்தலிகன  
சேளிேிடுேதற்கு 
ஆகக்குகறந்த 

ேககேில் 03 
ேருடங்களுக்கு 
முன்னரிருந்யத  ஒயர 
ேடீ்டில், ஒயர அல்லது  
யேறான  யதர்தல் 
பட்டிேலின் கீழ் 
ோழும் துகைக் 
குடும்பங்கள் 
(தனிக்குடும்பம்) 

துகைக் குடும்பசமான்றுக்கு (தனிக் குடும்பம்), 
மீளகமப்பதற்கு சபாருத்தமான  
இடசமான்றிகனத்  யதடிக்  சகாள்ளுேதற்கு,  
புதிே இடசமான்றுக்கு மாறிச்  செல்லுேதற்கு 
உதவுதல் அல்லது கருத்திட்டத்தினூடாக 
கட்டிசேழுப்பப்பட்டுள்ள மீள்குடியேற்றத் 
தளசமான்று இருக்குமாேின்,  பாதிப்புக்குள்ளான 
நபர்களின் ேிருப்பின் பிரகாரம் அதகன 
ேழங்குதல். 
உரிே  சதாகுதிேின்  பிரயதெ  செேலாளரினால் 
கிராம உத்தியோகத்தரிடமிருந்து உரிே 
சதாடர்புகடேேிரபங்ககளப்  சபற்று துகைக் 
குடும்பத்தின் (தனிக் குடும்பம்) உரிகமேிகன 
உறுதிப்படுத்துதல் யேண்டும். 

குடும்பங்களுக்கு உதவுதல். 
 

பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர், 
பிரயதெ செேலாளர். 
 

H2  யமலதிகக்  சகாடுப்பனவுகள் 

H2.1 ேிளம்பரத்திற்கான  
செலவுக் கட்டைம் 
 

ேிோபார 
உரிகமோளர்கள் 
அல்லது 
இேக்குனர்கள் 
அல்லது 
நிறுேனங்கள். 

தற்யபாகதே அகமேிடத்திலிருந்து நிரந்தரமாக 
இடம்சபேரும் ேிோபாரங்கள் அல்லது 
நிறுேனங்களுக்கு உரித்தாகும். 
புதிே இடத்திகன  அறிேித்தலினூடாக 
ேிளம்பரப்படுேத்துேதற்கு, அறிேித்தல் 
பத்திரத்திகன அச்ெடிப்பதற்கு பின்ேருமாறு  
சகாடுப்பனவு இடம்சபறும். 

ேிோபாரம் அல்லது 
நிறுேனம் அகமந்துள்ள 
புதிே அகமேிடத்திகன 
ேிளம்பரப்படுத்துேதற்கு 
உதவுதல் மற்றும் அதனூடாக 
தற்யபாதுள்ள  
ோடிக்ககோளர்ககளப் 

ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப, 
பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர், 
பிரயதெ செேலாளர். 
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பதிவு செய்ேப்பட்ட 
ேிோபாரசமான்று/நிறுேனசமான்றுக்கு 

ரூபா.20,000/- 
பதிவு செய்ேப்படாத 
ேிோபாசமான்று/நிறுேனசமான்றுக்கு ரூபா. 7,500/- 

பாதுகாத்துக்  
சகாள்ளுேதற்கு உதவுதல். 
அதனூடாக ேிோபாரத்தின் 
அல்லது நிறுேனத்தின் 
ேருமானம் அல்லது 
ோடிக்ககோளர்கள் 
கேனத்திற் சகாள்ளப்பட  
யேண்டிே குறிப்பிடத்தக்க 
பாதிப்பிகனத் தடுத்தல். 

H2.2 சுேகீரிப்பு 
முன்சனடுப்பின்
யபாது 
ஈடுசெய்ேதற்கு 
யநரிடும்  
செலவுகள். 

9 ேது பிரிேின் கீழ் 
காட்டப்பட்ட  ேிடே 
ேிொரகைகளின் கீழ்  
யதான்றும் 
கருத்திட்டத்தினால் 
பாதிப்புக்குள்ளாகும் 
ெகலரும். 

9 ேது பிரிேின் கீழ் காட்டப்பட்ட  ேிடே 
ேிொரகைகளின் கீழ்  யதான்றும் 
கருத்திட்டத்தினால் பாதிப்புக்குள்ளாகும்  
ஒவ்சோருேருக்கும் தலா ரூபா. 10,000/-ஐத் 
தாண்டாதோறான  சகாடுப்பனசோன்று 
ேழங்கப்படும். 

9 ேது பிரிேின் கீழ் 
காட்டப்பட்ட  ேிடே 
ேிொரகைகளின் கீழ்  
யதான்றும் 
ஒவ்சோருேரினதும்  
யேண்டுயகாள்/மதிப்படீ்டு 
அறிக்கககள் மற்றும் உரித்து 
அறிக்கககள்  
யபான்றனேற்றிகனப்  
சபற்றுக்  சகாள்ளுதல் 
மற்றும்  யபாக்குேரத்துச்  
செலவுகளுக்கு ஈடு  செய்யும் 
செலவுககள 
மீள்நிரப்புேதற்கு உதவுதல். 

ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப, 
பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர், 
பிரயதெ செேலாளர். 
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I.  முதொயச்  ச ொத்துக்கள் 
I1 ெிறிேளேிலான  

ெமுதாேக் 
கட்டிடங்கள் 
மற்றும் ஏகனே 
கட்டகமப்புக்களின் 
இழப்பு. 

ெமுதாேச் 
சொத்துக்களிலிருந்து  
பேன்ககளப் சபறும்  
பிரயதெ  செேலகப் 
பிரிவு, நகர ெகப, 
உரிே பிரயதெ மக்கள் 
அல்லது 
அப்பிரயதெத்தின் 
ெமுதாேச் 
சொத்துக்களுக்கு 
உரித்தான அல்லது 
அதிலிருந்து 
பேன்ககளப் சபறும் 
பிரயதெ நிறுேனம். 
ேைக்கத்துக்குரிே 
ஸ்தலங்களின் 
பிரதான மதகுருமார். 

பாதிப்புக்குள்ளான ெமுதாேக் கட்டிடங்கள், 
கட்டகமப்புக்கள், உட்கட்டகமப்பு ேெதிகள் 
மற்றும்  சபாதுச்  சொத்து மூலாதாரங்ககள 
முன்பிருந்த இடத்தியலயே முன்பிருந்த நிகலக்கு 
அல்லது மிகவும் ெிறந்த நிகலக்கு மீளகமத்தல். 
அல்லது 
பாதிப்புக்குள்ளான ெமுதாேம் மற்றும் உரிே 
நிறுேனங்களுடன் கலந்துகரோடி 
இனங்காைப்பட்ட மாற்றிடத்தில் மீளகமத்தல். 
அல்லது முழுகமோக மீளகமப்பதற்கான  
செலேின் பிரகாரம் நிதி மூலம்  சகாடுப்பனவு 
செய்தல்மற்றும் ெமுதாே ேளங்ககள 
அகடேதற்கு மீளகமத்தல். 

ஒப்பந்தக்காரர்களினால் 
ெமுதாேக் கட்டிடங்கள், 
கட்டகமப்புக்கள் மற்றும் 
ஏகனே  சபாதுச் சொத்து 
மூலாதாரங்ககள 
முழுகமோக மீளகமத்தல் 
(செலவு 
கருத்திட்டத்தினூடாக ஈடு 
செய்ேப்படும்) மற்றும் 
மீளகமப்புச்  
செேற்பாடுககள 
முன்சனடுப்பதற்கு, 
உடன்பாட்டின் கீழ், உரிே 
உள்ளூர் அதிகார ெகப 
அல்லது ெமுதாேத்திற்கு  
சகாடுப்பனேிகனச்  
செய்தல். 

ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப, 
பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர், 
பிரயதெ செேலாளர், 
உள்ளூர் அதிகார 
ெகப. 

 

I2 உள்ளூர் ேதீிகள், 
கமதானங்கள், 
நகடபாகதகள், 
பாலங்கள், 
நீர்ப்பாெனம், நீர் 

ெமுதாேச்  
சொத்துக்களிலிருந்து 
பேன்கள் கிகடக்கப்  
சபறும் பிரயதெ 
செேலகத்  சதாகுதி, 

பாதிப்புக்குள்ளான ெமுதாேக் கட்டிடங்கள், 
கட்டகமப்புக்கள், உட்கட்டகமப்பு ேெதிகள் 
மற்றும்  சபாதுச்  சொத்து மூலாதாரங்ககள 
முன்பிருந்த இடத்தியலயே முன்பிருந்த நிகலக்கு 
அல்லது மிகவும் ெிறந்த நிகலக்கு மீளகமத்தல். 

ஒப்பந்தக்காரர்களினால் 
ெமுதாேக் கட்டிடங்கள், 
கட்டகமப்புக்கள் மற்றும் 
ஏகனே  சபாதுச் சொத்து 
மூலாதாரங்ககள 

ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப, 
பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர், 
பிரயதெ செேலாளர், 
உள்ளூர் அதிகார 
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ஆதாரங்கள் 
அல்லது ெமுதாே 
கக நீர்ப்பம்பிகள் 
யபான்ற 
உட்கட்டகமப்பு 
ேெதிகள் இழப்பு. 

நகர ெகப, அல்லது 
அப்பிரயதெத்தின் 
ெமுதாேச்  
சொத்துக்களுக்கு 
உரித்தான அல்லது 
அதிலிருந்து 
பேன்ககளப்  சபறும் 
உள்ளூர் நிறுேனம். 

அல்லது 
பாதிப்புக்குள்ளான ெமுதாேம் மற்றும் உரிே 
நிறுேனங்களுடன் கலந்துகரோடி 
இனங்காைப்பட்ட மாற்றிடத்தில் மீளகமத்தல். 
அல்லது 
முழுகமோக மீளகமப்பதற்கான  செலேின் 
பிரகாரம் நிதி மூலம்  சகாடுப்பனவு செய்தல் 
மற்றும் ெமுதாே ேளங்ககள அகடேதற்கு 
மீளகமத்தல். 

முழுகமோக மீளகமத்தல் 
(செலவு 
கருத்திட்டத்தினூடாக ஈடு 
செய்ேப்படும்) மற்றும் 
மீளகமப்புச்  
செேற்பாடுககள 
முன்சனடுப்பதற்கு, 
உடன்பாட்டின் கீழ், உரிே 
உள்ளூர் அதிகார ெகப 
அல்லது ெமுதாேத்திற்கு  
சகாடுப்பனேிகனச்  
செய்தல். 

ெகப. 

 

J. எதிர்பொரொத  தமொ மொன பொதிப்பு 

J1 கருத்திட்டத்தின் 
மூலம் 
இடம்சபறும் 
யேண்டிே  
எதிர்பார்க்காத 
யமாெமான பாதிப்பு. 

கருத்திட்டத்தின் மூலம் இடம்சபறும், யேண்டிே  எதிர்பார்க்காத யமாெமான பாதிப்பு,  சகாள்கககள் ேகரேின்  
யகாட்பாட்டின் கீழ் அகமத்து ஆேைப்படுத்துதல் மற்றும் அதன் பாதிப்பிகனத் தகர்த்சதறிேதற்கு நடேடிக்கக எடுக்கப்படும். 

K தற்காலிகமான பாதிப்பு 

K1 கருத்திட்டத்துடன்  
சதாடர்பான  
ெிேில்  
செேற்பாடுகளின் 

ேடீ்டு 
அலகுகள்/ேிோபாரிகள்
/ோழ்ோதாரச் 
செேற்பாடுகள். 

மனக் குகறககளக் ககளயும் சபாறிமுகறக்கு 
தங்களின் மனக்குகறககள முன்கேத்து நிோேம் 
கிகடப்பகத எதிர்பார்ப்பது பாதிப்புக்குள்ளாகும் 
ஒவ்சோரு நபருக்கும் மற்றும் ெமுதாேத்திற்கு 

எதிர்பாராத நிகழ்வுகள் 
மற்றும் ெம்பேங்களக் 
கட்டுப்படுத்தும் 
நடேடிக்கககள். 

ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப, 
பிரதான ேிகல 
மதிப்படீ்டாளர், 
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காரைமாக  
உருோகும் 
தற்காலிக 
யமாெமான 
பாதிப்புக்கள் 
(பிரயேெிப்பு ேழி 
அழிேகடதல், 
சொத்துக்கள், 
காைிகளுக்கு 
ஏற்படும் 
பாதிப்புக்கள், 
பாதுகாப்புத்  
சதாடர்பிலான 
பிரச்ெிகனகள், 
பேைங்களில் 
ெிக்கல்) 

இேலும் என்பதுடன், பின்ேரும்  செேற்பாடுகள் 
அல்லது யதகேோன பாதுகாப்பான  
நடேடிக்ககேிகன ஒருங்கிகைப்புச் 
செய்யும்யபது கருத்திட்ட ஊழிேர் குழாம் 
மற்றும்/அல்லது ஒப்பந்தக்காரர்களினால் 
இடம்சபற்ற குகறகளின் காரைமாக ஏற்பட்ட 
இழப்புக்களுக்கு, இழப்படீுககளப்  சபற்றுக் 
சகாள்ளுேதற்கு பாதிப்புக்குள்ளாகும் ஒவ்சோரு 
நபருக்கும் மற்றும் ெமுதாேத்திற்கு முடியும். 
 

1.1 கட்டுமாைப் பைிப் பட்டிேல், ஏற்படக்கூடிே 
தற்காலிக பாதிப்பு, அறிேிப்புக் பலகககள், 
பாதுகாப்புத் சதாடர்பிலான ஆயலாெகனகள், 
தடுப்பு நடேடிக்கககள் மற்றும் மனக்குகறககளக் 
ககளயும்  சபாறி முகற சதாடர்பில் தகலேரின்  
சதாகலயபெி இலக்க ேிபரங்கள், கட்டுமாைத் 
தளத் தகேல்ககளப் சபாதுமக்களுக்கு 
அறிேிப்பதற்கு அறிேித்தல் பலகககளினூடாகக் 
காட்ெிப்படுத்தல். 
1.2 பேைத்திகன  எளிதாக்குேதற்காக ோகனப் 
யபாக்குேரத்திகனநிர்ேகிப்பதற்குத்    
யதகேோன  நடேடிக்கக எடுத்தல். 
1.3 தற்யபாதுள்ள ேிற்பகன/ேிோபார 
தளங்களுக்குச் செல்லுேதற்குத்  யதகேோன  

பிரயதெ செேலாளர், 
உள்ளூர் அதிகார 
ெகப. 
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ேியெட நடேடிக்கக எடுத்தல். 
 

1.4 ஏயதனும் ேிோபாரத் 
தளத்திற்சகனவுள்ளபாகத  ோரசமான்றிகன ேிட  
அதிகமான  காலம் செேலிழந்து  காைப்படின், 
இப் பாகதேிகன,  ஒப்பந்தக்காரரிகனக் சகாண்டு 
இருந்த நிகலக்கு  ெரிசெய்யும் ேரும் ேகர,  
கருத்திட்டப் பைிப்பாளரின் அங்கீகாரம் மற்றும் 
கருத்திட்டப் சபாறிேிேலாளரின் 
உறுதிப்படுத்தலின் கீழ், இவ்ோறான  
நாசளான்றுக்கு ரூபா. 1000/- ேதீம்  நிதிொர் 
நிோரைசமான்றிகன ேழங்குதல். 
 

1.5 .  நிநிகறயேற்றப்பட்ட ஒப்பந்த ஏற்பாடுகளின் 
பிரகாரம், நிர்மாைிக்கும் யேகளேில் அல்லது 
நிர்மாைிக்கும் எந்திர உபகரைங்ககளப் 
சபாருத்தும்யபாது அல்லது அெட்கடேனீமாக 
எந்திர உபரகரைங்கள செேற்படுத்துேதன் 
காரைமாக கட்டிடம் அல்லது தளத்திகன 
அடிப்பகடோகக் சகாண்டு உருோகும்  ஏயதனும் 
பாதிப்புத்  சதாடர்பில் இழப்படீ்டுக் சகாடுப்பனவுச் 
செலவு, ஒப்பந்தக்காரரினால்  ஈடு செய்ேப்படுதல் 
யேண்டும். 
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1.6 தனிோர் நிலங்களில்  பேைிப்பதற்கு 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட  ேகரேகறககள மீறி யேறு 
இடங்ககளத் தற்காலிகமாகப்  பாேித்தல், அந்நில 
உரிகமோளர்கள் மற்றும் 
ஒப்பந்தக்காரருக்கிகடயே  எழுத்து மூலம் 
அங்கீகாரத்துடன்  இடம்சபறுதல் யேண்டும். 
ஒப்பந்தக்காரர்கள் கட்டுமாை 
முகாம்ககளநிர்மாைிக்கும்யபாது, 
கருத்திட்டத்திகன அமுற்படுத்தும் பிரதிநிதியுடன் 
கலந்துகரோடி நிர்மாைித்தல் யேண்டும். 
 

1.7 யேகலத்தளம்/கட்டுமாை முகாம்களில் 
அறிேித்தல் பலகககள்,  பாதுகாப்புத் சதாடர்பில் 
பேன்படுத்தப்படும் தகடகள், முதலுதேி ேெதிகள் 
ஆகிேேற்றிகன தோர்படுத்தி ேிபத்துக்ககளக் 
குகறத்தல், ஒலி மற்றும் தூெினால் ஏற்படும் 
மாெகடதகல கட்டுப்படுத்துேதற்கு நடேடிக்கக 
எடுத்தல் உட்பட,  சூழல் முகாகமத்துேத் 
திட்டத்தின் பகுதிசோன்றாக சுகாதாரம் மற்றும்  
பாதுகாப்புத்  சதாடர்பில் நடேடிக்கக எடுத்தல். 
 

1.8 ோகனங்களின் பாகதேிகனத் திருப்புதல், 
முகாகமத்துேம், நிர்மாைிப்புப் பைிககள  
படிநிகலகளாக அமுற்படுத்தும் மூயலாபாேம், 
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ோகன சநரிெல், அதிக ோய்ப்புக்ககளத் தேிர்த்து 
நிர்மாைிப்பிகன முன்சனடுத்தல்  யபான்றன 
உட்பட, மனிதர்கள் மற்றும் ோகனப் 
யபாக்குேரத்துக்களின் மீது ஏற்படும் 
பாதிப்புக்ககளக் குகறப்பதற்கு மற்றும் 
கட்டுப்படுத்துேதற்கு நடேடிக்கக எடுத்தல். 
 

1.9 கட்டுமாை யேகலத் தளங்களில்  பைிபுரியும் 
ஆண் மற்றும் சபண்  ஊழிேர்களுக்கு ெமமான  
ெம்பளத்திகன ேழங்குேதற்கும் மற்றும் 
குழந்கதத்  சதாழிலாளர்ககள 
யேகலக்கமர்த்துேகதத் தேிர்ப்பதற்கும்   
யதகேோன ெட்ட ஏற்பாடுககளச் செய்தல். 
 

1.10  சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பின் கீழ் ேரும் 
யேறு யேண்டிே பாதிப்புத் சதாடர்பிலும்  
நடேடிக்கக எடுப்பதற்குத்  யதகேோனோறு 
நடேடிக்கக எடுத்தல். 
 

 



 113 

5.3உரித்திலனப்  சபற்றுக்  சகொள்ளுவதற்கொன இறுதித் தினம் 

 

அட்டேகை இலக்கம் 4 மற்றும் 64 இன் ஊடாக காட்டப்பட்டோறு மத்திே அதியேகக்  

கருத்திட்டத்தின் 3 ேது படிநிகல  சதாடர்பில்  காைிச் சுேகீரிப்பு நகடமுகற காைிச் 

சுேகீரிப்புச் ெட்ட திட்டத்தின் பிரகாரம் இடம்சபறும்.  ஆதலால், 2 ேது பிரிேின் பிரகாரம்,  
உரிே அறிேித்தல் சேளிேடீு  செய்ேப்பட்ட தினயம உரித்திகனப் சபற்றுக்  
சகாள்ளுேதற்கான இறுதித் தினமாகும். இரண்டாேது பிரிவுக்கான முதலாேது அறிேித்தல் 

2014 நேம்பர் 12 ஆந் திகதி ரம்புக்கன உள்ளக மாற்று ேதீிக்கு நிலத்திகனச் சுேகீரிப்பதற்காக 

சேளிேிடப்பட்டது. அதன் பிரகாரம் கருத்திட்டத்தின் 3 ேது படிநிகலக்கு உரிே பிரத்தியேக 

நிலங்ளூடாக  ேதீி   பேைிக்கும் யகாடு சதாடர்பில் நிலங்ககளச் சுேகீரிப்பதற்காக, 2015 
ஜனேரி 30 ஆந் திகதி ரம்புக்கன பிரயதெ செேலாளரினால் 2 ேது பிரிேின் பிரகாரம் உரிே 

அறிேித்தல் சேளிேிடப்பட்டு  ஆரம்பத் திட்டங்கள் 18 ேழங்கப்பட்டன. அதன் பிரகாரம் உரிே  
ஏகனே பிரயதெ செேலாளர்களும் முகறயே  இந்நிலச் சுேகீரிப்புப்  பைிக்கான 
செேற்பாடுககள ஆரம்பித்தனர். 

 
5.4கருத்திட்ட உதவி மற்றும் பயன்கள். 
 

ெமுதாேத்தின் அகனத்துப் பிரிவுகளுக்குமான ோய்ப்புக்கள் மற்றும் பேன்களிகனக்  
கிகடக்கச் செய்ேதன்  காரைமாக ேதீி உட்கட்கமப்பு ேெதிகள், அபிேிருத்தி முன்சனடுப்பின் 
அத்திோேெிேமான துகறசோன்றாகும். எனயே மத்திே அதியேக ேதீிக் கருத்திட்டம், 
இலங்ககேின் ஏழு மாகாைங்களில் ேெிக்கும் மக்களுக்கு ஒரு உண்கமோன 
அபிேிருத்திேிகன முன்சனடுப்பதற்கான ோய்ப்பாகும் (யமல், ெப்பிரகமுே, மத்திே, ேட 
யமல், ேட மத்திே, கிழக்கு மற்றும் ேடக்கு மாகாைம்). அத்திோம் I இல் 
சுட்டிக்காட்டப்பட்டோறு, கருத்திட்டத்தின் எதிர்ேரும் படிநிகலகளில் இந்த அதியேக ேதீி, 
ேடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாைங்களிலுள்ள நகரங்களுக்கும் ேிரிவுபடுத்தப்படும்.‘Lose to 

Gain: Is Involuntary Resettlement a Development Opportunity?’(இழப்புக்கு இழப்பு : 
சுேேிருப்புக்கு ேியராதமான மீள்குடியேற்றம் அபிேிருத்திப் பேன்ககளப்  சபற்றுக் 
சகாள்ளுேதற்கான ஒரு ோய்ப்பாகுமா?)ஊடாக ெமமான நிகல 
கலந்துகரோடப்படடுள்ளதுடன்,  இவ்ோறான கருத்திட்டங்களின் தகலேடீுகளினூடாக   
சதளிோன அபிேருத்தி முன்சனடுப்புக்கு யநர்க்கைிமான அழுத்தம் ேழங்கப்படும் என்பகதக் 
காட்டுகின்றது.  

சுே ேிருப்புக்கு ேியராதமான மீள்குடியேற்றம் சதாடர்பில் ெமீபத்திே  சொற்சபாழிவுககளத்  
சதாடர்ந்து, மீள்குடியேற்றத் திட்டம் இடம்சபேரும் மக்களுக்கு  அபிேிருத்திக்கான 
ோய்சபான்றாக, நிகறயேற்று முகேர்/கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகு கருதுகின்றது.  
யபாதுமான மற்றும் ெரிோன  யநரத்தில்  ேழங்கப்படும்  இழப்படீுகள், ேருமானத்திகன 
மீளகமத்தல், கேனத்திற் சகாள்ளப்பட யேண்டிே நிகலேிலுள்ள மக்கள்  சதாகுதிேிகன 
புனர்ோழ்ேளித்தல் மற்றும் கட்டுமாைப் பைிகளுடன்  சதாடர்பான  சதாழில் ோய்ப்புக்கள் 
யபான்ற கருத்திட்டப் பேன்ககள, இகைந்த நிறுேனம்ொர்   செேற்பாட்டினூடக  
கருத்திட்டத்தின் மூலம் இடம்சபேர்ந்த மக்களுக்குத் தங்குதகடேின்றி ெீராக ேழங்குதல் 
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யேண்டும். எதிர்ேரும்  காைிச்  சுேகீரிப்புச்  செேற்பாட்டுக்கான அடிப்பகடோன,  
பாதிப்புக்குள்ளான மக்களுடன்  இகைந்து ஒருமித்த யமம்பாட்டுக்காக அேர்களுடன் 
சொற்சபாழிேிகனக் கட்டிசேழுப்புதல் இத்தருைத்தில் கருத்திட்ட முகாகமத்துே  
அலகினால்   முன்சனடுக்கப்பட யேைடிே  முக்கிேமான பைிசோன்றாகும். 
 

ேருமானத்திகன மீளகமத்தல்  சதாடர்பில் திட்டசமான்றிகனத் தோரிப்பதற்கு முன்னர்,  
கருத்திட்டத்தினூடாக  இடம்சபேரும் மக்களின்  யதகேப்பாடுகள்,  ேருமானத்திகன 
மீளகமப்பது சதாடர்பிலுள்ள  ொத்திேங்கள் மற்றும் அத்  சதாகுதிேின்  ேிருப்புக்ககள 
மதிப்படீு செய்ேதற்கு, அேர்களின் பங்களிப்புடன் இவ்ேிடேங்ககள மதிப்படீு  செய்ேது  
இடம்சபறுதல்  யேண்டும்.  ஒப்படீ்டளேில் உேர் மட்டத்தில்  காைப்படும் எழுத்தறிவு ேதீம், 
கடன் ேெதிககளப் சபற்றுக் சகாள்ேதற்குள்ள  இேலுகம,  ேைிகங்களின் பன்முகத்தன்கம 
மற்றும் பிரயதெத்திலுள்ள நுண் நிதிேச் சூழல் யபான்றன இடம்சபேரும் மக்கள் அேர்கள் 
ோழும் சூழலிலுள்ள ேலுக்களில் ெிலோகும். இந்த உன்னதமான அம்ெங்கள், அதன் 
பிரயதெத்தின்  ெமூகப்  சபாருளாதார சூழலினூடாக ேளர்ந்து ேரும் அம்ெங்கள் என்பதுடன், 
ேிற்பகன மற்றும் ேிோபாரத் துகறேில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்கள் ஒவ்சோருேருடனும்  
நடாத்தப்பட்ட கலந்துகரோடல்களினூடாக அவ்ேிடேங்கள் யமலும் 
உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 
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அத்தியொயம்VI:வடீு மற்றும் குடியிருப்புக்கலள இடமொற்றுதல். 
 

6.1அறிமுகம் 

 
பாதிப்புக்குள்ளாகும் ஒட்டுசமாத்த நபர்களும் கருத்திட்டத்தின் கீழ் இடமாற்றுேதற்கும் மற்றும் 
மீளக் குடியேற்றுேதற்கும் உள்ோங்கப்பட்டிருக்கேில்கல.  அேர்களில்  சபரும்பாலாயனார்  
குடிேிருப்பு நிலங்களுக்கு  யமலாக அதிகளேிலான ேிேொே  நிலங்ககள இழக்கின்றனர். 
பாதிப்புக்குள்ளாகும் சமாத்த  நபர்களின் எண்ைிக்கக 1,747ஆகும். ஆதலால் கருத்திட்டத்தின் 
மூலம்  பாதிப்புக்குள்ளாகும் இத் சதாகுதிேினர், நிகறயேற்று நிறுேனம்/கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே அலகு மற்றும் கருத்திட்ட  உத்தியோகத்தர் குழாமுடன்,  ேியெடமாக ெமூகப்  
பாதுகாப்புக்கள் மற்றும் மீள்குடியேற்ற ேிடேங்கள் சதாடர்பில், சநருங்கிே  
சதாடர்சபான்றிகக முன்சனடுத்துச் செல்லுதல் யேண்டும். யமலும் உரிே 
நிறுேனங்களிடமிருந்து கிகடக்கப்  சபறும் உதேிேிகன   யமம்படுத்துேதற்கு, கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே அலகு,  அந்தந்த பிரயதெங்களின் பிரயதெ செேலாளர்கள், உள்ளூராட்ெி 
நிறுேனங்கள், ஏகனே அரெ மற்றும் அரெ ொர்பற்ற நிறுேனங்களுடன் சநருங்கிச்  
செேலாற்றுதல்  யேண்டும்.யபாதிே  நிலங்கள் காைப்படுமாேின், கருத்திட்டம்  
அமுற்படுத்தப்படும்  பிரயதெத்தினுள் பகுதிேளேிற் பாதிப்புக்குள்ளான ேடீுகள் மற்றும் 
ேிோபார நிறுேனங்ககள அச்சுற்றாடலியலயே மீளவும் அகமக்க முடியும். கருத்திட்டத்தின் 
மூலம் பாதிக்கப்பட்டேர்களுக்கு  இது  மிகவும் ேிரும்பத்தக்க மாற்றடீாக அகமயும். 
எவ்ோறாேினும் கருத்திட்டத்தின் மூலம்  பாதிக்கப்பட்டேர்கயள இது சதாடர்பில் தீர்மானம்  
எடுத்தல்  யேண்டும் என்பதுடன், அேர்களின் தீர்மானத்திகனச் செேற்படுத்துகத 
இலகுோக்குேதில் கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகு  முக்கிே  பங்கிகனக்  சகாண்டுள்ளது. 
இதற்கு முதல்,  கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிக்கப்பட்டேர்கள் தமது சொந்தத் தீர்மானத்திகன  
எடுத்திருப்பது, யபாதிே  தகேல்களிகன அடிப்பகடோகக்  சகாண்டா என்பது சதாடர்பில்  
கருத்திட்ட  முகாகமத்துே அலகினால் உறுதிப்படுத்தப்படுதல்  யேண்டும். 

6.2மீள் குடிதயற்றம்  சதொடர்பிைொன  மூக மற்றும் கைொ ொர பரிமொைங்கள் 
 
இக்கருத்திட்ட அறிக்ககேினூடாக பல ெந்தர்ப்பங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளோறு, கருத்திட்டச் 
சுழற்ெிேினூடாக மீளகமத்தல் மற்றும் மீள்குடியேற்ற செேற்பாடுககளத் திட்டமிடும்யபாது  
புலனாய்வு செய்ே யேண்டிே மற்றும் புரிந்து  சகாள்ள  யேண்டிே பல ெமூக மற்றும் 

கலாொர  ேிடேங்கள் உள்ளன. கருத்திட்டத்தின் 3 ேது படிநிகலேின் கீழ் 
முன்சனடுக்கப்பட்ட ெமூகப் சபாருளாதார நிகலகள் மற்றும்  சொத்துக்ககள உறுதிப்படுத்தும் 
ஆய்ேின் (புள்ளி ேிபரம்) கீழ் இது  சதாடர்பில் அதிக கேனஞ்  செலுத்தப்பட்டுள்ளது. 
ேியெடமாக,  கமேக் குழு கலந்துகரோடல்  மற்றும்  பிரதான தகேல்ககள 
ேழங்குபேர்களுடன் கலந்துகரோடல்ககள நடாத்திேயபாது, கருத்திட்டத்தின் மீளக் 
குடியேற்றும் செேற்பாட்டிற்கான ெமூகப் சபாருளாதார ேிடேங்ககளக் கலந்துகரோடுேதற்கு 
ஆய்வு  ஆயலாெகர் மற்றும்  ஆய்வுக் குழுவுக்கு   யதகேோனோறு  யநரமிருந்தது. அதன் 

பிரகாரம் அட்டேகை இலக்கம் 53 இன் ஊடாக  இவ்ோறான ேிடேங்கள்  சதாடர்பிலான  
சபாழிப்சபான்று  முன்கேக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவலை இைக்கம்  53:கருத்திட்டத்தின் மூைம்  பொதிக்கப்பட்டவர்களுக்கொன  மூக 
மற்றும்  கைொ ொரம் ொர் பிரச் ிலனகள்.  

சதொ.இை. கொரைி/பிரச் ிலன தரீ்வு நடவடிக்லககள் 
1 உறேினர்கள், நண்பர்கள் 

மற்றும் அேலேர்களுடனான    
ெமூகத்  சதாடர்புகள்  
இழக்கப்படுதல். 

இது சதாடர்பில் ஏற்படும் கேகலதேிர்க்க 
முடிோது. அது பல  ஆண்டுகள்  நீடிக்கும்.  
மீள்குடியேற்ற முன்சனடுப்பில்  ஆர்ேம், ேிருப்பு 
மற்றும் இனிகமோன அனுபேத்திகனக்  
சகாண்டிருப்பார்களாேின், இவ்ோறான 
துக்கத்திற்குக்  காரைமான  உள நிகலக்கு 
அேர்கள் முகங் சகாடுத்திருக்க மாட்டார்கள். மீள் 
குடியேற்றும்யபாது புதிே குடிேிருப்பாளர்ககள,  
ஆதரிக்கும் குடிகளுடன் இகைப்பதற்குப்  
சபாருத்தமான  செேற்பாடுககள ஒருங்கிகைப்புச்  
செய்தல் யேண்டும்.  தற்யபாதுள்ள இடத்தியலயே 
மீள் குடியேற்றுேதற்கு  முேற்ெி எடுத்தல் 
யேண்டும். 

2 ெமுதாேத்துடன் காைப்படும் 
மதப் பற்று மற்றும் மதம்ொர்  
நிறுேனங்களுடன்  
காைப்படும் பந்தம் 
இழக்கப்படுதல். 

இது சதாடர்பில் ஏற்படும் கேகல தேிர்க்க 
முடிோது. அது பல  ஆண்டுகள்  நீடிக்கும்.  
மீள்குடியேற்ற முன்சனடுப்பில்  ஆர்ேம், ேிருப்பு 
மற்றும் இனிகமோன அனுபேத்திகனக்  
சகாண்டிருப்பார்களாேின், இவ்ோறான 
துக்கத்திற்குக்  காரைமான  உள நிகலக்கு 
அேர்கள் முகங் சகாடுத்திருக்க மாட்டார்கள். மீள் 
குடியேற்றும்யபாது, மீள்குடியேற்றத் 
தளங்களுக்கருகாகமேிலுள்ள  புதிே மத 
நிகலேங்களுடன் ஒருங்கிகைப்பதற்கு 
இக்கருத்திட்டம்  ெில  செேற்பாடுககள  ஒழுங்கு  
செய்தல் யேண்டும்.  தற்யபாதுள்ள இடத்தியலயே 
மீள் குடியேற்றுேதற்கு  முேற்ெி எடுத்தல் 
யேண்டும். 
 

3 ொதி மற்றும் இனத்திகன 
அடிப்பகடோகக் சகாண்ட 
ஒருங்கிகைப்பட்ட  
ெமுதாேம்  இழக்கப்படுதல். 
 

ொதி மற்றும் இன ரீதிேிலான தனிோன 
மீள்குடியேற்ற  செேல்முகறககள  ஊக்குேிக்காது, 
அத்தககே ஆர்ேமுள்ள குடும்பங்களுக்கு  ஒரு 
குறிப்பிட்ட மீள் குடியேற்றத் தளத்திகன  ஒழுங்கு 
செய்ேதன்  உண்கமக்காரைிேிகனக் கேனத்திற்  
சகாள்ளுதல். தற்யபாதுள்ள இடத்தியலயே மீள் 
குடியேற்றுேதற்கு  முேற்ெி எடுத்தல் யேண்டும். 
 
 

4 அரெிேல் ெமூகம் மற்றும்   
சதாடர்புகள்  
முன்சனடுக்கப்படும் 
குழுக்களுடன் உள்ள  
சதாடர்புகள் அற்றுப்யபாதல் 
மற்றும் யதகேோன யபாது   
அேர்களின்  உதேி 

தற்யபாதுள்ள இடத்தியலயே மீள் குடியேற்றுேதற்கு  
முேற்ெி எடுத்தல் யேண்டும். 
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கிகடக்காது  யபாதல். 
 

5 தற்யபாது காைப்படும் கிராம 
அலகிகன ேகுத்தல் மற்றும்  
ஒவ்சோரு ெமுதாேத்திற்கும்  
அணுகுமுகற 
ேகரேறுக்கப்படுதல். 

பியரரிக்கப்பட்ட    ேதீிக்கு கீழாக மற்றும் யமலாகக் 
கடந்து செல்லும் ேதீிககள அகமப்பதனூடாக, 
கிராமத்திற்கும் மற்றும் ெமுதாேத்திற்கும் அணுகும் 
பாகதககள ேழங்குதல். கிராம அலகு 
ேகுக்கப்படுமாேின் மற்றும் தற்யபாதுள்ள பாகத  
நீண்டதூரத்தில்  இருக்குமாேின்  புதிே பிரயேெிப்பு 
ேதீிேிகன  ேழங்குதல் யேண்டும்.  
 

6 ெந்கத, கல்ேிொர் 
நிகலேங்கள்,  யபாக்குேரத்து 
ேெதிகள் மற்றும் 
தற்யபாதுள்ள  இடத்திற்  
காைப்படும்  ஏகனே  சபாது 
ேெதிகளுக்கான  பிரயேெிப்பு 
இழக்கப்படுதல் அல்லது  
பலேனீமாதல்.      

தற்யபாதுள்ள இடத்தியலயே மீள் குடியேற்றுேதற்கு  
முேற்ெி எடுத்தல் யேண்டும். 
 

7 தற்யபாதுள்ள  இடத்திலுள்ள  
இேற்கக அழகிகன 
அனுபேிப்பதற்கான  ோய்ப்பு  
இழக்கப்படுதல்.   

தேிர்க்க முடிோது. தற்யபாதுள்ள இடத்தியலயே மீள் 
குடியேற்றுேதற்கு  முேற்ெி எடுத்தல் யேண்டும். 
 
 

8 மரபு ேழி நிலம் மற்றும்  
காைி உரிகமகள் 
இழக்கப்படுதல். 

தேிர்க்க முடிோது. தற்யபாதுள்ள இடத்தியலயே மீள் 
குடியேற்றுேதற்கு  முேற்ெி எடுத்தல் யேண்டும். 
 
 

9 மக்களின் தன்நிகறவு மற்றும் 
உைவுப்  பாதுகாப்பு 
இழக்கப்படுதல். 

ெகல மீள்குடியேற்றத் தளங்களிலும்  ெிறந்த  
முகாகமத்துேத்திகனக்  சகாண்ட ேடீ்டுத்  
யதாட்டத் நிகழ்ச்ெித் திட்டசமான்றிகன அறிமுகஞ்  
செய்தல் மற்றும்  ொடிகளில் அகமக்கப்பட்ட  மரக் 
கன்றுககளப்  பகிர்ந்தளித்தல் (பழங்கள், மரக்கறிகள்,  
யதங்காய், பலா  யபான்றன) 

10 சபண்கள் மற்றும்  
ெிறார்களுக்கு ெமூகப் 
பாதுகாப்பின்கம. 

கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிக்கப்பட்டேர்ககள   
ேிழிப்புைர்வூட்டுதல்  மற்றும்  மீள்குடியேற்றத் 
தளங்கள் சதாடர்பில் ெமுதாேத்திகன 
ஒன்றுதிரட்டும் நிகழ்ச்ெித் திட்டங்கள். 11 முதியோர்களுக்கு ெமூகப் 

பாதுகாப்பின்கம. 
 
 

12 மீள்குடியேற்றத் 
தளத்திலிருந்து தற்யபாது 
காைப்படும் 
நிலங்களுக்கிகடயேோன 
தூரம் மற்றும் ேழகமோன  
யேளாண்கம  

தேிர்க்க முடிோது. ேருமான மீளகமப்பு நிகழ்ச்ெித் 
திட்டம் மற்றும்  ோழ்ோதார  யமம்பாட்டு 
நிகழ்ச்ெித் திட்டத்திகன அறிமுகஞ்  செய்தல். 
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நடேடிக்கககளுக்குக்  
குந்தகம்  ஏற்படுத்தப்படுதல். 

13 புதிே ெமூக -  சபாருளாதார 
நடத்கத முகறக்கு  
இைங்குேது கடினமாதல். 

ெமூகத்திகன ஒன்றுதிரட்டும் நிகழ்ச்ெித் திட்டம்  
மற்றும் ோழ்ோதார  யமம்பாட்டு நிகழ்ச்ெித் திட்டம். 

14 ஆதரிக்கும் குடிகள் மற்றும் 
அேர்களின்  ெமூக – 
சபாருளாதார 
நகடமுகறகளுக்கு 
இைங்குேது கடினமாதல். 

ெமூகத்திகன ஒன்றுதிரட்டும் நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 

15 ஆண்களினால் ெரிோன 
முகாகமத்துேமின்றி நிதி  
ககோளப்படுேகதக் 
குகறக்கும் சபாருட்டு 
இழப்படீ்டு நிதி  சதாடர்பில் 
குடும்பத்தினுள் ெம  
உரிகமககள ேழங்குதல். 
கைேன் மற்றும் மகனேி  
யபான்ற இருேருக்கும்  
இழப்படீ்டு நிதி  சதாடர்பில்  
உரித்திகன ஏற்படுத்துதல்  
யேண்டும் 
 

இழப்படீ்டு நிதி  சதாடர்பில் கைேன் மற்றும் 
மகனேிக்கிகடயே ெட்டப் பிரச்ெிகன ஏற்படுேகதக் 
தேிர்ப்பதற்குப் சபாருத்தமான நடேடிக்கக 
எடுத்தல்.  இந்த இைக்கப்பாட்டிகனக்  காரைமாகக்  
சகாண்டு, காைிேிகனச் சுேகீரிக்கும்   ொதாரை 
நகடமுகறகளின் கீழ்,  இழப்படீ்டு நிதி சதாடர்பில்  
உரித்திகனக் யகாருேதற்கு மகனேிக்கு ோய்ப்புக் 
கிட்டும். 

 

கருத்திட்டத்தினூடாக இழப்படீுகளாக கிகடக்கக்கூடிே நிதிேிகன ெரிோன 
முகாகமத்துேமின்றிக்  ககோளுேதற்குள்ள இேலுகம  சதாடர்பில் பல சபண்களினால்  
சேளிக் சகாைரப்பட்டுள்ளது. ெட்டரீதிோன  உரித்து கைேனிடயம  காைப்பட்டாலும், 
குடும்பத்திகனக் கட்டிசேழுப்புேது,  கைேன் மற்றும் மகனேி ஆகிே  இருேரும் இகைந்து 
கட்டிசேழுப்பப்பட்ட  ெமூகத்   சதாடர்புகள்  ேகலகேமப்பினூயடோகும்.  ஆதலால், 
முன்சமாழிேப்பட்ட தீர்வு நடேடிக்ககககளப் பின்பற்றுதல், மீள்குடியேற்றம்  சதாடர்பில் 
குடும்பத்தினுள் ஏற்படக்கூடிே (எதிர்மகற) பிரச்ெிகனககளக்  குகறப்பதற்குக் காரைமாக 

அகமயும். யதகேயேற்படின், குடும்பங்ககள மீளக்குடியேற்றும்  செேற்பாடுகளின்யபாது 18 
ேேதிகனப் பூர்த்தி  செய்துள்ள பிள்களகளின் ேிருப்பிகனப் சபற்றுக் சகாள்ளுேதற்குத் 
யதகேோன நடேடிக்ககககள எடுப்பதற்கு முன்சமாழிேப்பட்டுள்ளது. மீள்குடியேற்றம்  
சதாடர்பில்  ஆண் – சபண் பிரச்ெிகனகள் காைப்படுேதாக  பல  ஆண்களால் அேர்களுடன்  
நடாத்தப்பட்ட கலந்துகரோடல்களில் ஏற்றுக் சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 
 
இந்தத் தரமான தரவுகளினூடாக  சேளிக்சகாைரப்பட்டிருப்பது,  கருத்திட்டத்தின் மூலம் 
பாதிக்கப்பட்டேர்கள், தமது கிராமங்கள் அல்லது குக்கிராமங்களினுள் நிலவும் ெமூக மற்றும் 
சபாருளாதார நிறுேனங்களுடன் பலமான  பந்த இகைப்புக்ககளக் சகாண்டுள்ளனர்  
என்பதாகும். யபாதுமான தரவுகளினூடாக, இது யபான்ற நிகலகமசோன்று  
காட்டப்பட்டுள்ளதுடன், பிரயதெத்தின் மரைச் ெடங்குச் ெங்கம் மற்றும்  ேிகாகர யமம்பாட்டுச் 
ெங்கத்துடன் எந்யநரமும் சதாடர்பு காைப்படுேதாக ஆய்ேின்யபாது பதில் ேழங்கிே  பலர்  
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சேளிப்படுத்திேிருந்தனர். அட்டேகை இலக்கம் 54 இன் ஊடாக ேிபரங்கள் 
ேழங்கப்பட்டுள்ளன. 
 

அட்டவலை இைக்கம் 54:கருத்திட்டத்தின் மூைம் பொதிப்புக்குள்ளொனவர்களின்   மூகத் 
சதொடர்பு வலையலமப்பு 

சதொடர்பு கொைப்படும்  மூக 
அலமப்புக்கள் 

சதொடர்ச் ியொக சதொடர்ச் ியின்றி ததலவ 
எழும்தபொது 

ேிகாகர (யதோலே) யமம்பாட்டுச் 
ெங்கம் 1,325 16 33 
ெமுர்த்தி அபிேிருத்திச் ெங்கம்  271 4 3 

மரை நன்சகாகடச் ெங்கம் 1,642 11 34 
கூட்டுறவுச் ெங்கம் 43 0 2 
மகளிர் அபிேிருத்திச் ெங்கம் 193 0 7 
ேிேொே அகமப்பு 574 1 22 
கிராமிே அபிேிருத்திச் ெங்கம் 28 0 0 
இகளஞர்  யெகே ெங்கம் 27 0 0 
ெைெ அபிேிருத்திச் ெங்கம் 291 5 4 

மூலாதாரம்: CEP/Stage 3/RAP/Census Data 

 

கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளான நபர்களின் ெமூகத்  சதாடர்புகளுக்குரிே  
அகமப்புக்கள், அகே சதாடர்பில் அேர்களின் முன்னுரிகமேின் பிரகாரம்  

ேககப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், இத் தகேல்கள் அட்டேகை இலக்கம் 55 இன் ஊடாகக்  
காட்டப்பட்டுள்ளது. அதன் பிரகாரம்  மரை நன்சகாகடச்  ெங்கம்,  ேிகாகர (யதோலேம்) 
அபிேிருத்திச் ெங்கம் மற்றும் ேிேொேச் ெங்கம் யபான்ற ெமுதாே அடிப்பகட 
அகமப்புக்களுக்கு  உேர் முன்னுரிகம ேழங்கப்பட்டுள்ளது.   ஆதலால் முழுகமோன 
மீள்குடியேற்றச்  செேற்பாடுகளின்யபாது அேற்றிற்குஇம் முன்னுரிகமகள்  சதாடர்பில் 
ஆகக்கூடிே  கேனத்திகனச்  செலுத்துேது  அேெிேமாகும்.  
 

அட்டவலை இைக்கம் 55:கருத்திட்டத்தின் மூைம் பொதிப்புக்குள்ளொனவர்களின்   மூகத் 
சதொடர்பு வலையலமப்பினூடொகக் கொட்டப்பட்ட முன்னுரிலமகள் 

 
 மூக அலமப்பு முன்னுரி

லம 1 
முன்னுரி
லம 2 

முன்னுரி 
லம 3 

பதில் 
இல்லை 

ேிகாகர (யதோலே) யமம்பாட்டுச் 
ெங்கம் 407 581 355 29 

ெமுர்த்தி அபிேிருத்திச் ெங்கம்  95 125 50 7 
மரை நன்சகாகடச் ெங்கம் 1,105 372 157 49 
கூட்டுறவுச் ெங்கம் 15 17 9 4 

மகளிர் அபிேிருத்திச் ெங்கம் 32 65 93 10 
ேிேொே அகமப்பு 113 232 241 12 
கிராமிே அபிேிருத்திச் ெங்கம் 1 8 18 0 
இகளஞர்  யெகே ெங்கம் 5 8 13 1 
ெைெ அபிேிருத்திச் ெங்கம் 85 90 116 8 

மூலாதாரம்: CEP/Stage 3/RAP/Census Data 
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6.3மீள் குடிதயற்றம்  சதொடர்பில் கருத்திட்டத்தின் மூைம்  பொதிக்கப்பட்டவர்களின் 

முக்கிய ததலவகள் 
 

பண்பான தரவுககளச் யெகரித்தல் மற்றும் தரமான  தரவுககளச் யெகரித்தல் யபான்ற  
இரண்டு முன்சனடுப்பினூடாக  கேனஞ்  செலுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், அதனூடாக 
உறுதிப்படுத்தப்பட்டோறு, கருத்திட்டத்தின் மூலம்  பாதிப்புக்குள்ளாகும்  நபர்களுள்  
சபரும்பாலாயனார் தாம் தற்யபாதுள்ள  இடங்களில் புதிே நிலத் துண்டுகளில் குடிேிருப்பதற்கு  
ேிருப்பிகன சேளிப்படுத்தியுள்ளனர்.  அேர்களுள் எேரும் தமது  காைி  சதாடர்பில் 
காைிேிகனக் யகாரேில்கல என்பதுடன்,  அது நகடமுகறச் ொத்திேமற்றது என்பகத 
அேர்கள் நன்கு புரிந்து சகாண்டனர்.  
 

அட்டேகை இலக்கம் 56 இன் ஊடாக உறுதிப்படுத்திேோறு, நிகறயேற்று 
முகேராண்கம/கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகினால்  திட்டமிடுேதற்கு   எண்ைியுள்ள 
ேககேில் மீள்குடியேற்றும் தளங்கள் சதாடர்பில் அேர்களுள் சபரும்பாலாயனார் ேிருப்பிகன  
சேளிப்படுத்தேில்கல  பலருக்கு மீள்குடியேற்ற முன்சனடுப்புத் சதாடர்பில்  யபாதுமான 
அறிவு இல்கல என்பதால்  அேர்கள்  அவ்ோறு  கருத்துக்ககள  சதரிேித்துள்ளதுடன், 
கருத்திட்டம் சதாடர்பில் ெரிோன தேேல்களுக்கு  யநரடிோக ேந்ததன்  பின்னர்  அேர்களின் 
அக்ககருத்துக்கள்  யேறுபட முடியும்.  
 

அட்டவலை இைக்கம்56: PAPs மீள் குடிதயற்றம் சதொடர்பில் கருத்திட்டத்தின் மூைம் 
பொதிக்கப்பட்டவர்களின் கருத்துக்கள் 

கருத்து முன்னுரிலம 
1 

முன்னுரிலம 
2 

முன்னுரி 
லம 3 

எனக்கு உரித்தான காைிேில் மீதமாகவுள்ள  காைித் 
துண்டில் மீளக்குடியேறுதல். 

54 

11 9 
அப்பிரயதெத்தியலயே தனது புதிே நிலத்தில் 
மீளக்குடிேமர்தல். 

361 

70 5 

ஏகனே பிரயதெத்தியலயே தனது புதிே நிலத்தில் 
மீளக்குடிேமர்தல். 

12 

86 34 

ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகபேினால் 
தோரிக்கப்பட்ட  புதிே மீள்குடியேற்றத் தளத்தில் 
குடியேறுதல். 

10 

50 9 
மீள்குடியேற்றத் தளத்தில் ேசீடான்றிகன 
எதிர்பார்த்தல். 

13 

9 3 

பிற 1,485 64 13 
மூலாதாரம்: CEP/Stage 3/RAP/Census Data 
 

கருத்திட்டப் பாதிப்பு மற்றும் மீள்குடியேற்றம் யபான்ற தங்கள் ோழக்ககேின்  முக்கிேமான 
தீர்மானம் எடுக்கும் தருைம் சதாடர்பில்,  அேர்கள்  தமது  திர்மானங்ககள எடுக்கும் 
முகறகம இந்த ஒட்டுசமாத்தச் செேற்பாடுகளிலும் இடம்சபற்ற ஆய்வுகளினூடாக  
அேதானிக்கப்பட்டுள்ளது.  குடும்பத்தின்  அகனேருக்கும் தீர்மானம்  எடுக்கும் செேற்பாட்டில் 
கலந்துசகாள்ளுேதற்குச் சுதந்திரமுள்ளது எனவும்,   சபற்யறார்கள் என்ற ரீதிேில் தமது 
பிள்களகளின்  கருத்துக்ககளயும்  யகட்டறிே ேிரும்புேதாக சபரும்பாலான  சதாகுேினர்  
சேளிப்படுத்திேிருந்தனர்.   தீர்மானங்ககள எடுப்பதற்கு முன்னர்  தமது ோழ்க்ககத் 
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துகையுடன்  ேினவுமாறு  சதரிேித்துள்ள சதாகுதி இரண்டாேதாக அதிகமாகவுள்ள  
சதாகுதிோகும். மீள்குடியேற்ற முன்சனடுப்பு  சதாடர்பில்  இது ெிறந்த உேகமசோன்றாகும். 

ேிபரங்களுக்கு அட்டேகை இலக்கம்  57 ஐப் பார்க்கவும். 

 

அட்டவலை இைக்கம் 57:கருத்திட்டத்தினொல்  பொதிப்புக்குள்ளொன நபர்களின் தரீ்மொனம் 
எடுக்கும் முன்சனடுப்பபு. 

கருத்து முன்னுரிலம 
1 

முன்னுரிலம 
2 

முன்னுரி 
லம 3 

நாயன தீர்மானம்  எடுத்தல் 496 118 137 
எனது ோழ்க்ககத் துகையுடன் 
கலந்துகரோடுதல். 280 403 16 
அகனத்துக் குடும்ப 
அங்கத்தேர்களுடனும் 
கலந்துகரோடுதல். 890 147 132 

ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகபேின் 
தீர்மானத்திகன  ஏற்றுக் சகாள்ளுதல்.  5 6 7 
சபாருத்தமான நபர் ஒருேரிடமிருந்து  
ஆயலாகனேிகனப்  சபற்றுக் 
சகாள்ளுதல். 4 51 84 
பிற 6 1 4 
பதிலளிக்காத  சதாகுதி  61  1,016 1,362 
சமாத்தம் 1,681 726 380 
மூலாதாரம்: CEP/Stage 3/RAP/Census Data 

 

6.4  ிறுவர் கல்வி  சதொடர்பிைொன பிரச் ிலனகள். 

 
கருத்திட்டப் பாதிப்பின்  காரைமாக உருோகும் மிகவும்  தீேிரமான மற்றும்   யமாெமான 
பாதிப்புக்கள், பிள்களககளயும் மற்றும் அேர்களின் கல்ேிேின் மீயத தாக்கத்திகன 
ேிகளேிக்கின்றது.  ஆதலால் ெிறுேர் கல்ேி  சதாடர்பில்   சபாறுப்புக்கூற  யேண்டிே  
இரண்டு அரெ நிறுேனங்களுக்கு அருகாகமேில்  சென்று  சதாடர்பிகன முன்சனடுப்பற்கு 
பியரரிக்கப்பட்டுள்ளது.  அகே, கல்ேி அகமச்சு மற்றும்  மாகாைப் பாடொகலககளச்  
செேற்படுத்தி ேரும் மாகாை ெகபோகும். 
 

6.5 ொத்தியமொன மீள்குடிதயற்றத் தளங்கள் 
 
தங்களின் நிலம், கட்டிடங்கள், ேிோபார நிறுேனங்கள் மற்றும்  ஏகனே  சொத்துக்ககள  

இழக்கும் குடும்ப அலகுகளின் எண்ைிக்கக  1,030  ஐ ேிட அதிகமாகும். எவ்ோறாேினும், 

ேதிேிட இல்லங்கள் மற்றும் ேிோபார நிறுேனங்கள் 670 மாத்திரயம பாதிப்புக்குள்ளாகும். 

ஆதலால் கிராமங்களுக்கு அருகாகமேில் அகமந்துள்ள மீள்குடியேற்றத்திற்கு  
பேன்படுத்தப்பட்ட  காைி   சதாடர்பிலான  ேிபரங்கள் பின்ேரும் அட்டேகைேில்  
காட்டப்பட்டுள்ளது. எவ்ோறாேினும்  இதில் காட்டப்பட்டிருப்பது, பிரயதெ செேலகசமான்றுக்கு 
உரித்தான  நிலம்  சதாடர்பிலான  ேிபரங்கள் மாத்திரயமோகும். ஏகனே  சதாகுதிகள்  
சதாடர்பிலான ேிபரங்ககளயும் திரட்டுேதற்கு உள்யளாம். 
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அட்டவலை இைக்கம் 58:மீள்குடிதயற்றத் தளங்கள்  சதொடர்பில்  பயன்படுத்தக்கூடிய 
நிைங்கள் மற்றும் அவற்றின்  துர அடி  சதொடர்பிைொன  சபொழிப்பு  

இை
. 

பிரதத   
ச யைகம் 

கிரொம 
உத்திதயொகத்த

ர்  
சதொகுதியின் 

குறியீட்டு இை. 

நிைப்பரப்
பு 

உரித்து நிைத்தின்  
சபயர் 

உரிலமயொளர்க
ள், அவர்களின்  
சதொலைதப ி 

இைக்கம் 
மற்றும்  
சதொடர்பு 
சகொள்ள  
தவண்டிய  

சதொலைதப ி 
இைக்கம் 

1 ரம்புக்கன இதள 
ேல்சபால 

7 ஏக்கர் 
(3.17 
சஹக்டேர்) 

பிரத்தியேக
ம் 

கரக்கலேத்த, 
(சதங்கு 
மற்றும்  
ஏகனே 
மரங்கள்) 

எம். ெரத் 
ேிஜிதானந்த, 32 
ஏ, மிகிந்து 
மாேத்கத, 
ரம்புக்கன. 

2 சபால்ககே
ல 

கலபடகம 
936 

6ஏக்கர் பிரத்தியேக
ம் 

தங்சகாலேத்த 
(சதன்னங் 
காைி) 
 

ெஞ்ஜேீ பிரொத் 
(0712247750), 
காமினி ேியஜசூரிே 
- ேிேொேி 
(0778057650) 

தங்சகாலேத்த, 
அலவ்ே ேதீி, 
கலபடகம, 
சபால்ககேல. 

3 தலேத்யதசகதர 
896 

 2ஏக்கர் 

80யபர்ச் 
பிரத்தியேக
ம் 

ோசகாட்டுேத்
த (சதங்கு 
மற்றும் 
ோகழ) 
 

எச்.எம். 
கருைாரத்ன, 
எச்.எம். சுனில் 
தர்மெிறி, 
கலுசகந்திேல, 
தலேத்யதசகதர 
0717763779 
0375714431 

மூலாதாரம்: CEP/Stage 3/RAP/Census Data 

 

யமற்குறிப்பிட்ட அட்டேகை இலககம் 58 இன் ஊடாகக் காட்டப்பட்ட அந்தந்த  பிரயதெ  
செேலாளர்கள் மற்றும் உத்தியோகத்தர்களினால்  அகடோளங்  காைப்பட்ட  காைி  
சதாடர்பிலான யமலதிக ேிபரங்கள்  நிகறயேற்று  முகேராண்கமேிடயம உள்ளது 
 

6.6 ஆதரிக்கும் குடிகள் மற்றும்  மூகத்திலன ஒன்றிலைத்தல். 
கருத்திட்டத்தினால் பாதிப்புக்குள்ளாகும் நபர்கள் சதாடர்பில் நிகறயேற்று 
முகோராண்கம/கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகினால் மீள்குடியேற்றத் தளத்திகனத்  
இனங்காணும்யபாது,  அத்தளத்திகனச் சுற்றி ஒன்று அல்லது பல ஆதரிக்கும் குடிகள் இருக்க 
முடியும்.குகறந்த ேககேில், இம் முன்சனடுப்பில் அருகாகமேில் அகமந்துள்ள ெிறிே  
நகர்ப்புற பிரயதெசமான்றிகன ெமாளிக்க  யேண்டியேற்படும்.  இச்ெமூக  ஒன்றிகைப்புச் 
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செேற்பாட்டின் பிரதான யநாக்கமாேது, கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளான  நபர்கள் 
மற்றும்  அேர்களின்  யதகேகளாக  இருத்தல்  யேண்டும்.ஆதலால் பின்பற்றப்பட  
யேண்டிே  பிரதான செேற்பாடுகளின்  பட்டிேசலான்று  கீயழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அகே : 

1. கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும்  நபர்களிகன  அேர்களின்  மதங்களின் 
அடிப்பகடேில் உரிே மதம்ொர்  நிறுேனங்களுடன்  சதாடர்புபடுத்தல். 

2. கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும்  நபர்ககள உரிே  கிராமத்தின் கிராம 
உத்தியோகத்தர் மற்றும்  உரிே  ஏகனே  அரெ உத்தியோகத்தர்களுடன்   
சதாடர்புபடுத்தல்.  அதன் பிரகாரம் அேர்களின்  சபேர்ககள அப்புதிே  கிராம 
உத்தியோகத்தர்  சதாகுதிேின்  ோக்கு உரித்து இடாப்பில் உள்ளடக்குதல்  யேண்டும். 

3. மீள்குடியேற்றத் தளத்திற்கு அருகாகமேிலுள்ள சபாருத்தமான பாடொகலக்கு   
பிள்களககளத் சதாடர்புபடுத்துதல். இப்பைிேில் நிகறயேற்று 
முகேராண்கம/கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகு, இக்கருத்திட்டத்தின் மூலம் 
பாதிப்புக்குள்ளான நபர்ககள உரிே  புதிே  பாடொகலக்குகு  ஒப்பகடப்பதற்குத்  
யதகேோன ஆேை ஆதாரங்ககள ேழங்குதல் யேண்டும் என்பதுடன், 
பாதிப்புக்குள்ளாகும் இச்ெிறார்களுக்கு முன்னுரிகம ேழங்குமாறு   
அப்பாடொகலேிகன  யேண்டி எழுதப்பட்ட  கடிதசமான்றிகன  பாடொகலக்கு 
ஒப்பகடப்பதும்  அேர்களின் கடகமக்குள் உள்ளடக்கப்படுதல் யேண்டும். 

4. மீளக்குடியேற்றிே நபர்ககள  அருகாகமேிலுள்ள  ேங்கியுடன்  சதாடர்புடுத்துதல் 
யேண்டும் என்பதுடன்,  யதகேோன  ஆேை ஆதாரங்ககள  ேழங்கி, அேர்களின் 
ேங்கிக் கைக்குக்ககள  அந்தந்த புதிே  ேங்கிக் கிகளகளுக்கு மாற்றுேதற்கு 
உதவுதல்  யேண்டும். 

5. உரிே நபர்ககள புதிே குடிேிருப்புக்கு அருகாகமேிலுள்ள  ேிேொே  அகமப்புடன்  
சதாடர்புபடுத்துதல்  மற்றும் அேர்களுக்கு  உரமானிேத்திகனப் சபற்றுக் 
சகாடுப்பதற்கு  யதகேோன நடேடிக்ககககள  எடுத்தல். 

6. மீளக் குடியேற்றியுள்ள நபர்ககள  புதிே  கிராம உத்தியோகத்தர்  சதாகுதிேிலுள்ள 
ெமுர்த்தி  அபிேிருத்தி ெங்கத்திற்குத்  சதாடர்புபடுத்துதல். 

7. மீளக் குடியேற்றியுள்ள  ெகல முதியோர்ககளயும்   புதிே கிராம உத்தியோகத்தர்  
சதாகுதிேிலுள்ள  முதியோர் ெங்கத்துடன்  சதாடர்புபடுத்துதல். 

8. மீளக் குடியேற்றியுள்ள ெகல நபர்களின் ேடீ்டு  இலக்கங்கள் மற்றும்  முகேரிககள 
புதிே பிரயதெத்தில் அருகாகமேிலுள்ள  உப அஞ்ெல்/அஞ்ெல் அலுேலகத்திற்கு 
ேழங்கி  அேர்ககள  அதில்  சதாடர்புபடுத்துதல். 

9. புதிே பிரயதெத்திலுள்ள மரை நன்சகாகடச் ெங்கத்தில் புதிே  குடிேிருப்பாளரின் 
ேிருப்பின் கீழ்  அேர்ககள அப்பிரயதெத்தின் மரை நன்சகாகடச் ெங்கத்துடன்  
சதாடர்புபடுத்துதல். இப்பைிேில் நிகறயேற்று முகேராண்கம/கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே அலகு தகலேிடுேதற்கு  முடியும் என்பதுடன்,  யதகேோன 
ஆேைங்ககளப்  பூர்த்தி  செய்ேதற்கு  உதேி  ேழங்குேதனூடாக  அேர்களுக்கு 
புதிே ெங்கத்தின்  அங்கத்துேத்திகனப்  சபற்றுக்  சகாள்ளுேதற்கு உதே முடியும் 

10. கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளானேர்ககள மீளக் குடியேற்றித் யதேகோன 
ஆேை  ஆதாரங்ககள  ேழங்கி,  மின்ொரம், நீர் மற்றும்  சதாடர்பாடல் ேெதிககள  
ேழங்கும் நிறுேனங்களுக்கு  அேர்ககள அறிமுகஞ்  செய்தல்  யேண்டும். 
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அத்தியொயம்VII:வருமொன மறு ரீலமப்பு மற்றும் மறுவொழ்வு. 

 
7.1கருத்திட்டத்தின் மூைம் பொதிப்புக்குள்ளொன நபர்களின் வருமொனம் மற்றும்  வொழ்வொதொர 
இழப்பு 

 

மத்திே அதியேக ேதீிக் கருத்திட்டத்தின் 3 ேது   படிநிகல,  சபரும்பாலான ேிேொேம், 
ேதிேிடங்கள் மற்றும் அரெ காைிகள்  அகமேப் சபற்ற  பிரயதெசமான்றினூடாக பேைிக்கும் 
புதிே கருத்திட்டசமான்றாகும். ேதீிககளத் திட்டமிடுேதன்  மிக முக்கிே  
நடேடிக்ககசோன்றான, ேதீி பிரத்தியேக  நிலங்களினூடாக பேைிக்கும் நிலக்  யகாட்டிகன 
அகமத்துக்  சகாள்ளுதல் முதலாேதாக இடம்சபறுதல் யேண்டும் என்பதுடன்,  இதனூடாக  
அந்தந்த நபர்களிடமிருந்து கருத்திட்டத்திற்குச் சுேகீரித்துக் சகாள்ளப்பட யேண்டிே 
நிலங்ககள இனங்காண்பது  இலகுோகும்.  கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும் 
நபர்ககள அகடோளங் காணும் இந்த  முதல் படிநிகலேில்,  ஆய்வுக்குழு  ேதீி பேைிக்கும் 
நிலக்  யகாட்டிகன (ொகலயோரம்  தீர்மானித்தல் மற்றும் அதன் பிரகாரம்  ேதீிகளின் மூலம் 
பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிே நபர்ககள  இனங்காண்பது  இடம்சபற்றுள்ளது. பாதிப்புக்குள்ளாகும் 
நிலத் துண்டங்களின் அளவு, அயதயபால பாதிப்புக்குள்ளான ேருமானங்கள் மற்றும் 
ேிோபாரங்கள், காைிேிகனச் சுேகீரித்துக்  சகாள்ளுேதற்கு  இனங்காைப்பட்ட  
பிரயதெத்தின் ெமூகப் சபாருளதார நிகலேின் கீழ்  தங்கியுள்ளது.    யமற்காட்டப்பட்டோறு,  
முழுகமோன  பாதிப்புக்கு உட்படக்கூடிே ேருமான மூலாதாரங்கள் மற்றும்  ோழ்ோதார 
முகறகள்  காைப்படுகின்றன. அதற்கு  யமலாக  பகுதிேளேில் பாதிப்புக்குள்ளான நபர்கள் 
உள்ளனர்  என்பதுடன். அதனூடாக  அேர்களின் ேருமானங்கள்  மற்றும் ோழ்ோதார 
முகறகளும் பகுதிேளேில் பாதிக்கப்படும். 
 

7.2கருத்திட்டத்தின் கீழ்  இடம்சபறும்  வருமொன மறு ரீலமப்பு நிகழச் ித் திட்டத்திற்கொன  
மூதைொபொயங்கள் 

 
ஒப்படீ்டளேில், கருத்திட்டத்திற்கான காைிேிகனச் சுேகீரிக்கும் காரைத்தினால் 
மீள்குடியேறுேதற்கு  யநரிடும்  மற்றும்  ேருமான ேழிகள் பாதிப்புக்குள்ளாகும்  சதாகுதி  
புள்ளிொர் தரவு அடிப்பகடேில் உேர்ந்த நிகலேிலுள்ளது.  கருத்திட்டத்தின் மூலம்  
பாதிப்புக்குள்ளாகும் அகனத்து நபர்ககளயும் ேலுவூட்டுேதற்கு இலக்கிடப்பட்ட  ேருமான 
மறுெீரகமப்பு நிகழ்ச்ெித் திட்டத்தின் கீழ் பின்பற்றப்படும்  மூயலாபாேங்கள்  பல 
அணுகுமுகறககள  அடிப்பகடோகக் சகாண்டகே. ேருமான மறுெீரகமப்பு  நிகழ்ச்ெித் 
திட்டத்தின் கீழ்  முன்சமாழிேப்பட்ட ேலுவூட்டும்  செேற்பாடுககள  பின்ேருமாறு 
பட்டிேற்படுத்த முடியும்.  
 

1. கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும் நபர்களின்  ேிழிப்புைர்ேிகன 
அதிகரித்தல் 

2. ோழ்க்ககத்  சதாழில்,  முகாகமத்துேம் மற்றும்  சதாழில் முகனயோர் 
திறன்ககள யமம்படுத்துதல். 

3. தகலகமத்துேப் பண்புககள  யமம்படுத்துதல். 
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4. சபாதுோன பிரச்ெிகனககளத் தீரத்துக்  சகாள்ளுேதற்கு கருத்திட்டத்தினால்  
பாதிப்புக்குள்ளாகும் நபர்களின்  ெங்கங்ககள அகமத்தல். 

5. மனித ேள  யமம்பாட்டுப் பேிற்ெிேிகன ேழங்குதல். 
6. ோழ்க்ககத் சதாழிற் திறன்  யமம்பாட்டுப் பேிற்ெிககள ேழங்குதல். 
7. கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும்  இலக்கிடப்பட்ட குடும்ப அலகு 

தகலேர்கள் ேங்கிக்  கைக்குககள  ஆரம்பிப்பதற்கு முன்கேத்தல் மற்றும் 
ேங்கிப் பேன்பாட்டிகன  யமம்படுத்துதல். 

 

7.2.1வருமொன மறு ரீலமப்பு நிகழ்ச் ித் திட்டத்திலன அமுற்படுத்துவதற்கொன 
அலமப்புக்கள் 

 
சதாழில் முகனயோர் ேளர்ச்ெிக்கான அரெ மற்றும் பிரத்தியேக  நிறுேனங்களிலிருந்து 
பாதிப்புக்குள்ளான நபர்களுக்கு  சபற்றுக்  சகாள்ளக்கூடிே ஆயலாெகனகள் மற்றும்  
யெகேககளப் சபற்றுக் சகாள்ளுேற்கு செேலாக்குயனார் மற்றும்  ஒருங்கிகைப்பாளராக 
நிகறயேற்று முகேராண்கம/கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகு   செேற்பட்டுள்ளது.  
ேருமான மறுெீரகமப்பு நிகழ்ச்ெித் திட்டம்,  அேெிேமான  ெமுதாேத்திகன அடிப்பகடோகக்  
சகாண்ட நிகழ்ச்ெித் திட்டசமான்று  என்பதால், அரெ ொர்பற்ற அகமப்புக்கள் மற்றும்  
ெமுதாேத்திகன அடிப்பகடோகக் சகாண்ட அகமப்புக்கள், இச் செேற்பாட்டின் ஆரம்பப் 
பைிேிகன  நிகறயேற்றியுள்ளது. நிகழ்ச்ெித் திட்டத்திகன அமுற்படுத்துேதற்குத்  
யதகேோன மூயலாபாே உதேி மற்றும் ஆரம்ப நிதி, கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகினால் 
ேழங்கப்பட்டுள்ளது.   கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகுக்கு  இகைக்கப்பட்டு  
கடகமோற்றும்  ெமூகப்  பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர் மற்றும் மீள் குடியேற்ற 
உத்தியோகத்தர்கள் ேருமான மறுெீரகமப்பு நிகழ்ச்ெித் திட்டம்  சதாடர்பிலான யகந்திர 
உத்தியோகத்தர்களாக செேற்பட்டுள்ளனர். யதகேோன எவ்யேகளேிலும்  பாதிப்புக்குள்ளான 
நபர்களுக்கு உதவுேதற்கு குறிப்பிட்ட பகுதிகளின் நிபுைத்துே  யெகேகள், நிபுைத்துேமிக்க 
சேளிோரி நபர்களின் உதேிேிகனக்  சகாண்டு  சபறப்பட்டுள்ளது. ேருமான மறுெீரகமப்பு 
நிகழ்ச்ெித் திட்டம் பின்ேரும் நிறுனங்களுடன்    இகைப்புக்ககள முன்சனடுத்து ேருகின்றது.  
 

1. ேங்கிகள்  மற்றும்  ஏகனே நிதிொர் நிறுேனங்கள் 

2. ோழ்க்ககத் சதாழிற் பேிற்ெி அதிகார ெகப 

3. யதெிேப் பேிற்ெி மற்றும்  சதாழிற் பேிற்ெி அதிகார ெகப 

4. ேர்த்தக ெகப  யபான்ற அரெ ொர்பற்ற அகமப்புக்களின் உதேி 
 

ெகல ேருமான மறுெீரகமப்பு நிகழ்ச்ெித் திட்டங்ககள அமுற்படுத்தும்யபாது கருத்திட்டத்தின் 
மூலம்  பாதிப்புக்குள்ளான  ஒவ்சோரு  ேடீ்டு அலகுகளின்  தகலேர்கள் மற்றும் மீள் 
குடியேற்றம்  சதாடர்பில்  அகமக்கப்பட்டுள்ள தங்கள் அகமப்புக்களுடன்  கலந்துகரோடி 
அேற்றிகன அமுற்படுத்தும்.  யமலும்  இந்த ேருமான மறுெீரகமப்பு  நிகழ்ச்ெித் 
திட்டங்களின் கீழ் பேன்ககளப் சபற்றுக்  சகாள்ளுேதற்கு  உரித்திகனப்  சபறும் குடும்பத் 
தகலேர்களின்   சதாகுதி பின்ேருமாறு  பட்டிேற்படுத்தப்பட்டு  முன்கேக்கப்பட்டுள்ளது. 
அகே : 
 

1. யேளாண்கம நிலங்ககள இழக்கும் ேிேொேிகள் 
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2. கருத்திட்டப் பாதிப்பின் காரைமாக  ஒரு ஏக்கருக்குக்  குகறோன  ேிேொே 
நிலப்பரப்பு மீதத்துடனான ேிேொேிகள்  

3. ேடீ்டுப் பேிர் ேளர்ப்பு  இழப்பின் காரைமாக கேனத்திற்  சகாள்ளப்பட யேண்டிே 
ேருமானத்திகன இழக்கும் குடும்பத்தகலேர்கள். 

4. ேிோபாரங்ககள  இழக்கும்  குடும்பத் தகலேர்கள் 

5. தங்கள் ேருமானத்திகன மறுெீரகமப்பதற்கு நிறுேனம்ொர் உதேி யதகேோன 
ேறுகமக்  யகாட்டிற்குக் கீழுள்ள குடும்பத் தகலேர்கள். 

6. கேனத்திற் சகாள்ளப்பட  யேண்டிே நிகலகமேில் ோழும் தனிப்பட்ட குழு 
(முதியோர்,   சபண்களிகனத் தகலேராகக் சகாண்ட  குடும்பங்கள்  யபான்றன) 

 

7.2.2அமுற்படுத்தக்கூடிய  வருமொன மறு ரீலமப்பு நிகழ்ச் ித் திட்டங்கள். 
 

கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளான நபர்ககள  முழுகமோக  புனர்ோழ்ேளிப்பகத  
இலக்காகக் சகாண்ட  அபிேிருத்தித் திட்ட முகறகமக்கு, ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார 
ெகபேினால் மீள் குடியேற்ற முன்சனடுப்பு தோரிக்கப்பட்டுள்ளது. ேருமான மறுெீரகமப்பு  
நிகழ்ச்ெித் திட்டத்தில் காைி  உறுதிேிகனக்  சகாண்ட உரிகமோளர்கள்,  காைி உறுதிேற்ற 
நபர்கள் என சேவ்யேறாகக் கேனத்திற் சகாண்டு நடேடிக்கக எடுக்கப்படும்.  
திட்டமிடப்பட்டோறு, ஒவ்சோருேருக்கும் தமது  ோழ்க்ககத் தரத்திகன யமம்படுத்துேதற்கு  
ோய்ப்சபான்று ேழங்கப்படும்.  கருத்திட்டத்தின்  காரைமாக  ேருமானத்திகன இழக்கும்  
ேிேொேிகள்,  குத்தகக ேிேொேிகள், குடிேிருப்பாளர்கள்,  ேிோபார அலகுகள்  மற்றும்   
ஏகனயோருக்கு உதவுேதற்குத் யதகேோன ஏற்பாடுகள் உரித்து முகறேில்  
காைப்படுகின்றது. பின்ேருமாறு பேிற்ெிேளிக்கும் யேண்டுயகாளிகனக் யகாருேதற்கு 
அல்லது  சபற்றுக் சகாள்ளுேதற்கு  அேர்களுக்கு உரித்துள்ளது. 
 

1) ேிோபாரசமான்றிகன மீள ஆரம்பிப்பதற்கு  யதகேோன அடிப்பகட மூலதனத்திற்குத் 
உதேிோக  ோழ்ோதார  மறுெீரகமப்புக்  சகாடுப்பனசோன்று. 

2) ேறுகம மற்றும் நிகலேற்ற நிகலேில் ோழும்  குடும்பத்திற்கு சகாடுப்பனசோன்று 
மற்றும் யதகேோன தகலேடீு. 

3)  ோழ்க்ககத் சதாழில்  அல்லது திறன் பேிற்ெி. 
4) சதாழில் முகனப்பு யமம்பாடு 

5) முதியோர்கள் மற்றும் பேிற்ெிேளிக்கப்பட்ட  இகளஞர்களுக்கான கருத்திட்டத்துடன்   
சதாடர்பான  சதாழில். 

 

வொழ்க்லகத் சதொழில் மற்றும் திறன்  தமம்பொட்டுப் பயிற் ி  
 
முழுகமோக  இடம்சபேர்ந்த குடும்ப அலகிலிருந்து ஒரு நபர் ேதீம்  திறன்  யமம்பாட்டுப்  
பேிற்ெிக்குத்  சதரிவு  செய்ேப்படுேர்.  ோழ்க்ககத்  சதாழிற்  பேிற்ெி  மற்றும் திறன்  
யமம்பாட்டுப் பேிற்ெிகளுக்குத் சதரிவு செய்யும்யபாது குடும்பங்களில் பாடொகலேிகன ேிட்டு 
ேிலகிே இகளஞர்கள், குடிேிருப்புக்கள் மற்றும்  ேர்த்தகக் கட்டிடங்கள்  அழிந்து  
யபானேர்குக்கு  முன்னுரிகம ேழங்கப்படும்.  
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சதொழில் முலனப்பு தமம்பொட்டுப் பயிற் ி  
 

இவ்ோறான  பேிற்ெிசேன்றில்  பேன்ககளப்  சபற்றுக்  சகாள்ளக்கூடிே நபர்கள் ஆரம்பப் 
பரீட்ெிப்பின் பின்னர்  சதாழில் முகனப்பு  யமம்பாட்டுப் பேிற்ெிக்குத் சதரிவு  செய்ேப்படுேர். 
இது குகறந்த ேருமானப் பேனாளிகளின் ேருமானத்திகனப்  சபருக்குேதற்கு எடுக்கப்படும்  
செேற்பாட்டிற்கான  ஆரம்பப் படிநிகலசோன்றாகும்.  அதற்குப் பூர்த்தி  செய்ேப்பட   
யேண்டிே அடிப்பகடத் யதகேப்பாடுளாக, ேிோபாரம் அல்லது   ககத்சதாழிலிகன 
ஆரம்பித்தல்  சதாடர்பிலுள்ள  ேிருப்பு மற்றும்  அடிப்பகட  மூலதனத்திகனத் 
திட்டமிடுேதற்குள்ள இேலுகமோகும். இது சதாடர்பில்  ேிருப்பிகனக் காட்டும்  நபர்களுக்கு  
அடிப்பகட மூலதனத்திகனத் திட்டமிடுேதற்கும் மற்றும்  ேிோபாரத் திட்டத்திகனத் 
தோரிப்பதற்கும் ேெதிோக நிகறயேற்று முகேராண்கம/கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகு 
செேற்படும். 
 

கட்டுமொைக் கட்டத்தின்தபொது சதொழில் வொய்ப்புக்கள். 
 

கருத்திட்டத்தின் கட்டுமாைக் காலப்பகுதிேினுள்,  பின்ேரும்  சதாழில்களில்  ஒப்பந்த 
அடிப்பகடேில் ஈடுபடுத்துேதற்குக் கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளான  நபர்களுக்கு  
ோய்ப்புக்கள் உள்ளன  என்பது புலனாகின்றன. 
 

 பாரமற்ற  ோகனச் ொரதிகள் 

 கனரக  ோகனச் ொரதிகள் 

 தச்ெர்கள் 

 கார்ப்சபன்டர்ஸ் 

 உருக்குத் சதாழிலாளர் 

 பார் சபன்டர்ஸ் 

 கைனி இேக்குனர்கள் 

 எழுதுேிகனஞர்கள் 

 அலுேலக உதேிோளர்கள் 

 சதாழிலாளரக்கள் 

 
கட்டுமாைப் பைியுடன்  சதாடர்பான  சதாழில்களில்  இத் சதாழில் ோய்ப்புக்ககள  
ேழங்குேதற்கு நிகறயேற்று முகேராண்கம/கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகு உரிே 
ஒப்பந்தக்காரர்களுடன் யதகேோன  ஒருங்கிகைப்பிகன முன்சனடுக்கும்.  யமலும், 
ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு  ேழங்கப்படும் உடன்படிக்ககக்கு  யமலதிக ோெகசமான்றிகனச்   
யெர்ப்பது  சதாடர்பில், நிகறயேற்று முகேராண்கம/கருத்திட்ட முகாகமத்து அலகு 
திட்டமிடுதல்   யேண்டும். 
 
யமயல குறிப்பிடப்பட்ட  அம்ெங்கள், கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளான நபர்களின் 
ேருமானத்திகனப் சபருக்குேகத யநாக்காகக்  சகாண்டு  கருத்திட்ட மட்டத்தில் இடம்சபறும்  
ஆரம்ப நிகழ்ச்ெித் திட்டத்திற்கு உரித்தானதாகும். எனினும் அந்நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 
இம்மட்டத்திற்கு மாத்திரம் ேகரேகற செய்ேப்பட்டிருக்கேில்கல.  கருத்திட்டத்திலிருந்து 
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சுேேருமானத்திகன மறுெீரகமப்பதற்கு உதேிேிகன  எதிர்பார்க்கும் ஒவ்சோரு நபரின்  
யதகேப்பாடுககளப் பூர்த்தி செய்ேதற்கு இந்நிகழ்ச்ெித் திட்டத்திகன யமற்குறிப்பிட்ட 
மட்டத்திற்கு அப்பால் சென்று முன்யனாக்கிச்  செேற்படுத்துதல் யேண்டும்.  பாதிப்புக்குள்ளான  
ஒவ்சோரு நபரின்  மட்டத்தின் ேருமானத்திகன மறுெீரகமப்பதற்கு நுண்ைிே மட்ட 
திட்டமிடுதல்  பேன்படுத்துதல் யேண்டும்.  ேருமானப்  சபருக்கச் செேற்பாடுககள  
ஆரம்பிப்பதற்குத் யதகேோன  ஒவ்சோரு நபருக்கும் அது சதாடர்பில் உதவுேதற்கு 
கருத்திட்டத்தின் மூலம் மீள்குடியேற்ற  குழாம்  ஈடுபடுத்தப்படும்.  இதில்  ேியெடமாக 
நடாத்தப்பட்ட ொத்திேமான மூலாதாரங்களிலிருந்து  நிதிொர் மற்றும்  சதாழில்நுட்ப 
உதேிேிகன உரிேோறு  சபற்றுக் சகாள்ளுேதற்கு  யதகேோன ஒருங்கிகைப்பிகன 
ேழங்குதல் எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளது.  ொத்திே ேள அறிக்ககககளத் தோரித்தல் உட்பட  
ஏயதனும்  சபாருத்தமான  செேற்பாசடான்றிகன  அகடோளங் காணும் ெந்தர்ப்பத்திலிருந்து  
ேிற்பகனக்குத் தோராகும் ேகரயும், அேர்கள் நிகலயபறான  மட்டத்திகன  அகடயும் 
ேகர,   கருத்திட்ட அலுேலகங்கள் ெரிோன  யநரத்திற்கு அேர்களின் செேற்பாடுகள்  
சதாடர்பில் தகலேிட்டு உதேிேிகன ேழங்குேது  அேெிேமாகும்.  கருத்திட்ட அலுேலகம்  
இப் சபாறுப்பிகன ேகிப்பதுடன், ேிருப்பிகனத்  சதரிேிக்கும்  ஒவ்சோரு நபருக்குசமன தனி 
நபர் மட்டத்தில் சபாருத்தமான கருத்திட்டங்ககளத் திட்டமிடுேதற்கும் மற்றும் 
அமுற்படுத்துேதற்கும் மீள்குடியேற்ற  உத்தியோகத்தர்ககள அனுப்புேதற்கு ேிகரவு  
நடேடிக்கக எடுக்கப்படும்.  கருத்திட்டத்தினூடாக  சொத்து  சுேகீரிக்கப்பட்டதன்  காரைமாக 
இடம்சபற்ற  ேருமானங்கள் அல்லது  சதாழில் இழப்பின்  காரைமாக  இழப்படீுககள 

ேழங்குதல், உரித்துத் திட்டத்தில் காட்டப்பட்டோறு  இடம்சபறும். அட்டேகை இலக்கம் 52. 
 

7.3 குடியிருப்புக் குடும்பங்கலளப் புனர்வொழ்வளித்தல் 
 

அட்டேகை இலக்கம் 18(3 ேது அத்திோேம்) ஊடாகக் காட்டப்பட்டோறு, சமாத்த குடும்ப 

அலகு 596 இல், 17  ோடகக ேடீுகளாேதுடன், 9குடிேிருப்பு மற்றும்  ேிோபார 

அலகுளாகும். பாதிப்புக்குள்ளான குடிேிருப்பு அலகுகளுக்கிகடயே பகுதிேளேில் பாதிக்கப்படும் 
ேடீ்டு அலகுகள்  ெிறு  எண்ைிக்ககேிகனக்  சகாண்டுள்ளது.  பகுதிேளேில் பாதிக்கப்படும்  
ேடீ்டு அலகுகள்,  கருத்திட்டத்தினூடாக உரித்தாகும்  மீள் குடியேற்ற 
உதேிேினூடாக,அந்நபர்களின் சுற்றாடலியலயே மீளவும்  கட்டிசேழுப்புேதற்கு நீண்டதூரம் 
ொத்திேமுள்ளது என்பதுடன்,  முழுகமோகப் பாதிக்கப்பட்ட ேடீ்டு அலகுககள   யேறு 
அகமேிடத்தில்  கட்டிசேழுப்புேதனூடாக   புனர்ோழ்ேிகன முன்சனடுப்பது இடம்சபறுதல் 
யேண்டும். பாதிப்புக்குள்ளான  நபர்களின்  ேிருப்பிற்குப் சபாருத்தமான நிலத்துண்டுககள 
ேழங்குேதற்கு உதேி ேழங்குதல்,  அேர்களுக்கு  தங்களுகடே  ேடீ்டிகன நிர்மாைித்துக் 
சகாள்ளுேதற்கு இேலுமானோறு  அடிப்பகட ேெதிககளக் சகாண்ட  மீள்குடியேற்றத் 
தளங்ககள அகமத்தல் மற்றும்  ேடீுககள உள்ளடக்கி முழுகமோன மீள்குடியேற்றத் 
தளங்ககள நிர்மாைித்தல்  யபான்ற பல தகலேடீுகளூடாக நிகறயேற்று 
முகேராண்கம/கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகினால் இந்த சமாத்தப்  பாதிப்பான  
ேடீுகளுக்சகன   யமலதிக  நடேடிக்ககககள எடுத்தல்  மற்றும் கேனத்திற் சகாள்ளுதல் 
அேெிேமாகும். பாதிப்புக்குள்ளான நபர்கள் மற்றும் நிகறயேற்று முகேராண்கம/கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே அலகுக்கிகடயே உடன்பாட்டிற்கு ேந்த  
செேற்பாட்சடான்றினூடாகபாதிப்புக்குள்ளான  நபர்கள் மாற்று நடேடிக்கககளுக்கு ேழங்கும்  
உடன்பாட்டின் கீழ்  இவ்ேகனத்தும் காைப்படுகின்றது. காைிச் சுேகீரிப்பு முன்சனடுப்பு 
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ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன், தமக்கு  உரித்தான இழப்படீ்டு  நிதி  சதாடர்பிலான நம்பிக்ககச் 
செேற்பாட்டுத் தகேல்கள், கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளான நபர்களுக்கு  கிகடக்கச்  
செய்ேதற்கு நடேடிக்கக எடுக்கப்படுகின்றது. மீள்குடியேற்றம் சதாடர்பிலான  அேர்களின் 
தீர்மானத்தின் மீது  தீேிரமான  தாக்கக்  காரைி இதுோகும்.  அடிப்பகடத்  
யதகேப்பாசடான்றான, நிகறயேற்று முகேராண்கம/கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகு, 
கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளான நபர்களுக்குத்  யதகேோன தகேல்கள் மற்றும்  
ஆயலாெகனககள  ேழங்கி அேர்களின்  தீர்மானசமடுக்கும் ொத்திேேளத்திகன  யமம்படுத்தி 
பகுத்தறிவு  முடிவுககள எடுப்பதற்கு  முன்கேத்தல்  யேண்டும்.  அதனூடாக பங்களிப்புச்  
செேற்பாட்டினூடாக மீள் குடியேற்றும்  செேற்பாட்டுத் திட்டங்ககளத் தோரிப்பதற்குத் 
யதகேோன அடிப்பகடேிகன பேன்படுத்துதல் யேண்டும். பாதிப்புக்குள்ளான 

குடும்பங்களினுள் 33.4% குடிேிருப்புக் குடும்ப  அலகுகள் என்பதால்,  
மீள்குடியேற்றுேதற்கான  அரெினால் தோரிக்கப்பட்டுள்ள  யகாட்பாடுகளுக்கு (சுே ேிருப்புக்கு 
ேியராதமான மீள்குடியேற்றம் சதாடர்பிலான  யதெிேக்  சகாள்கக) அகமே அேர்ககளப் 
புனர்ோழ்ேளித்தல், மீள்குடியேற்றக் கருத்திட்டத்திற்கு முக்கிேமாகவுள்ளது.   
 

7.4விவ ொயிகலளப் புனர்வொழ்வளிி்த்தல் 
 

பாதிப்புக்குள்ளான சமாத்தக் காைி உரிகமோளர்களான 1,742இல்ஏறக்குகறே 
21.6%மாத்திரமான அல்லது 356ேகரோனகாைி உரிகமோளர்கள் பிரதானமாக 
யேளாண்கமேில் ஈடுபடுகின்றனர். இத்  சதாகுதி சதாடர்பில் கேனத்திற் சகாள்ளப்பட 
யேண்டிே  ேிடேமாக, அேர்கள் தங்களுக்கு உரித்தான காைி மற்றும்  ெமமான மாற்று 
நிலசமான்றிகன எதிர்பார்கின்றனர்.  பாதிப்புக்குள்ளான சபரும்பான்கமோன நபர்கள் 
தங்களின்  யேளாண்கம நடேடிக்ககககளத்  சதாடர்ந்து  முன்சனடுத்துச்  செல்லுேதற்கு  
யபாதுமான நிலத்துண்டுகள் மீதமாகிேிருக்கேில்கல என்பதால் அேர்களில்  
சபரும்பாலாயனார் மிகவும் அதிக இழப்படீ்டு   சதாககேிகன எதிர்பார்த்து நிற்கின்றனர். 
 

யமலும்,  யேளாண்கமக் குடும்பங்ககள மறுெீரகமக்கும்  செேற்பாடு,  நீண்ட காலம் மற்றும்  
குறுங்காலம் என்ற அணுகுமுகறகள் இரண்டிலும் இடம்சபறயேண்டிே   
செேற்பாசடான்றாகும். தங்களிடம் தற்யபாது  காைப்படும் இடப்பரப்பினுள் அல்லது  
அருகாகமேில் யேறு மாற்று நிலத்திகனக் கண்டுபிடித்துக் சகாள்ளக்கூடிே குடும்பங்களுக்குத் 
யதகேோன அப்புதிே நிலத்துண்டிகன ேிேொே நடேடிக்கககளுக்குத் யதகேோனோறு 
யமம்படுத்துேதற்கு உதேி மற்றும் அேர்களின்  குறுங்கால ேருமான இழப்புக்ககள 
எளிதாக்குேதற்கு உதவுேதாகும்.  குறுங்காலம் ஏற்படும் ேருமான இழப்புக்காக  
ேழங்கப்படும்  நிோரைக்  சகாடுப்பனேிகன, அேர்கள்  புதிே  அறுேகடேிகனச்   
செய்யும் ேகர  ேழங்கப்படுதல் யேண்டும்.  தமக்கு மாற்று நிலம் இல்லாத கருத்திட்டத்தின் 
மூலம் பாதிப்புக்குள்ளானேர்கள் சதாடர்பில் நீண்டகால ேருமான மறுெீரகமப்பு  
அணுகுமுகறேிகன பின்பற்றுதல் யேண்டும் என்பதுடன், அேர்ககள யேறு  சபாருத்தமான 
அகமேிடத்தில் மீளக்குடிேமர்த்துேது அேெிேமாகும். இதில் நிகறயேற்று 
முகேராண்கம/கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகு,  பிரயதெத்தின் ேிேொே  அதிகாரிகளுடன்  
ஒருங்கிகைப்பிகன முன்சனடுத்து ேிேொேத்தில் ஈடுபடுத்துதல் மற்றும் யெகேகள் 
யபான்றேற்றிகன ேழங்குேதற்கு  யதகேோன உதேிககள ேழங்குதல் யேண்டும். இற்கற 
ேகரேில், தமக்கு பழக்கமற்ற  பிரயதெசமான்றில் புதிே ோழ்க்ககத்  சதாழிலில் 
ஈடுபடுேதற்கு கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிக்கப்பட்டேர்களுக்கு  யநரிட்டுள்ளதால்  
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அேர்களுக்கு  ேிேொேப் பேிற்ெிகள் மற்றும் அதனுடன்  சதாடர்பான  யேறு உதேிேிகன 
ேழங்குதல் மிகவும் முக்கிேமாகும்.  ெிறு நிலப் பரப்பில் அல்லது தமது நிலப்பரப்பில் 
மீதமான  ெிறு நிலப் பரப்பில்  அதிக  ேிகளச்ெலிகனப்  சபற்றுக்  சகாள்ளுேதற்கு  துரித  
பேிர் ேளர்ப்புத் திட்டங்கள் மற்றும் ெரிோன ேிேொேப் பேிர்  முகாகமத்துேப்  பாேகன  
சதாடர்பிலான  அறிவு ெில நபர்களுக்குத் யதகேப்படக்கூடும். ேிேொேக் குடும்பங்ககள 
மறுெீரகமக்கும்யபாது ேிேொே உத்தியோகத்தர்கள், ேிேொே யெகேத் திகைக்களம் மற்றும்  
ெந்கதப்படுத்தல் அகமப்புக்களுடன் கலந்துகரோடி முகறாொர் திட்டசமான்றிகனக் சகாண்ட  
அணுகுமுகறசோன்றிகனப் பாேித்துக்  சகாள்ளுதல் யேண்டும். 
 

கட்டுமாைம்/மீள் குடியேற்றக்  காலப்பகுதிேினுள்  ேிேொே ேிகளச்ெல்கள்/ேருமான  
இழப்புக்கான இழப்படீ்டுக் சகாடுப்பனவு உரித்துத் திட்டத்தின் பிரகாரம் முன்சனடுக்கப்படும் 

(அட்டேகை 52). 
 

7.5 லகத்சதொழில் மற்றும் வர்த்தகர்கலளப் புனர்வொழ்வளித்தல் 
 

இத்சதாகுதி தேிர, தங்களின் காைிகளில் அல்லது ோடககக்கு எடுக்கப்பட்ட யேறு நிலங்கள் 
மற்றும் கட்டிடங்கள் அல்லது  குத்தககக்கு  எடுக்கப்பட்ட இடங்களில் அகமக்கப்பட்டுள்ள   
ககத்சதாழில் மற்றும் ேர்த்தக உரிகமோளர்கள் (கருத்திட்டத்தின் மூலம் 

பாதிக்கப்பட்டேர்கள்) 27  யபர் உள்ளனர். அட்டேகை இலக்கம் 14 இல் (3,3.2.1 ேது பிரிவு) 
கலந்துகரோடப்பட்டோறு, இந்த ேர்த்தக அலகுகள் அயநக குடும்பங்களின் 
அங்கத்தேர்களினால் முன்சனடுக்கப்பட்டு ேரும்  ெிறிேளேிலான   சதாழிற்ொகலகள் 
அல்லது  ெில்லகற ேிற்பகன நிகலேங்களாகும். எவ்ோறாேினும், இச்ெிறிேளேிலான 

சதாழிற்ொகலகள் (08)மற்றும் பாரிேளேிலான  சதாழிற்ொகலகளில்(02) சேளி நபர்களில் 
அதிகமான யபர் கடகமோற்றுகின்றனர். இந்த  சேளி நபர்களுக்கு தமது ேருமானம் 
இழக்கப்படுதல் தமது ோழ்ோதாரத்திகன முன்சனடுத்துச் செல்லுேதற்கு  ெிக்கலாகும்.  
இக்குடும்பங்களின் ேருமான இழப்புக்காக கருத்திட்டத்தினூடாக ேருமான மறுெீரகமப்புக்கு 
உதேிேிகன ேழங்குதல் தற்காலிகமாக பின்பற்றப்பட  யேண்டிே நடேடிக்ககசோன்றாகும். 
கட்டுமாைக் காலப்பகுதிேினுள்  தற்காலிகமான தகடகள் ஏற்பட்டாலும் ெில ேிோபாரங்கள்  
நீண்டகாலப் பாதிப்பு மற்றும் ேருமான இழப்பின்றி முன்சனடுத்துச் செல்லுேதற்கு 
இேலுகமேிகனக் சகாண்டுள்ளது. கருத்திட்டப்  பிரயதெத்தின் பல குடிேிருப்பாளர்களினால்   
சேளிப்படுத்தப்பட்டோறு, கருத்திட்டத்தின் நிர்மாைம்  முழுகமோகிேதன்  பின்னர்  
கருத்திட்டச்  சுற்றாடல் மிகவும்  ெிறப்பாக ேிளங்கும் என்பதுடன்,  உள்ளக 
பரிமாற்றங்களினூடாக சதாடர்புபடும் பிரதான நகரங்கள் மற்றும் அேற்றிகனச் சூழ 
ககத்சதாழில் அபிேிருத்தி ஏற்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
ககத்சதாழில் அபிேிருத்திச் ெகப,  ககத்சதாழில்  யெகே பைிேகம் மற்றும் யதெிே  
ககேிகனச் ெகப  யபான்ற அரெ நிறுேனங்களுடன் கருத்திட்டத்தின் மூலம்  
பாதிக்கப்பட்டேர்ககளத்  சதாடர்புபடுத்துதல்  யேண்டும். 
 

தமது ேிோபாரங்கள் மற்றும்  யெகேகளிலிருந்து கிகடக்கும்ேருமானத்திகன இழப்பேர்கள் 
அந்தந்த  செேற்பாடுகளினூடாக  தாம் முன்பு  சபற்ற ேருமானத்திகன அடிப்பகடோகக்  
சகாண்டு  உரித்துத் திட்டத்தின் பிரகாரம்  கேனத்திற்  சகாள்ளப்பட  யேண்டிே  
சகாடுப்பனசோன்றிகனப்  சபற்றுக்  சகாள்ளுேதற்கு உரித்திகனக்  சகாண்டேர்களாேர். 
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அத்தியொயம்VIII:மீள்குடிதயற்றம் சதொடர்பில் நிதியிலன ஒதுக்கும் மற்றும் 
நிதியிலன வழங்கும் திட்டம் 

 

8.1அறிமுகம் 

 

மத்திே அதியேக ேதீிக் கருத்திட்டத்தின் 3 ேது படிநிகலக்கான தரவுககளச்  யெகரிக்கும் 
முன்சனடுப்பில்,பரிட்ெிப்புக்கு  உட்படுத்தப்பட்ட ேதீியோரத்திகன அடிப்பகடோகக்  சகாண்ட 
மீள்குடியேற்றும் பைிக்கான செலவு மதிப்படீ்டிகன முன்சனடுத்தல் இடம்சபற்றுள்ளது.  
ஆதலால்  சதாழில்நுட்ப  ேிடேங்ககளக்  கேனத்திற்  சகாண்டதன் பின்னர்,   பிரத்தியேக  
நிலங்களினூடாக  ேதீி பேைிக்கும் உண்கமோன ேதீியோரத்திகன அகடோளமிட்டதன் 
பின்னர் இச் செலவு மதிப்படீு இந்த அளேிகன ேிடக் குகறோக இருக்கும்.  
 

காைிச் சுேகீரிப்புக்சகன ேழங்கப்பட யேண்டிே இழப்படீுககள உள்ளடக்கி, ெகல 
மீள்குடியேற்றச் செேற்பாடுகளுக்குமான செலவுககளக் காட்டும்  செலவு மதிப்பசீடான்றிகனத் 
தோரித்தல்  அேெிேமாகும்.  மீள் குடியேற்றத்திற்கான இழப்படீ்டுக் சகாடுப்பனவு, 
இலங்ககேின் காைிச் சுேகீரிப்புச்  ெட்டம், காைிச் சுேகீரிப்புச் ெட்டத்தின் 63 (2) (E)பிரிேின் 
(460 ேது அத்திோேம்) கீழ், காைி மற்றும் காைி அபிேிருத்தி அகமச்ெரினால் ேழங்கப்பட்டு, 
2014.02.18  ஆந் திகதி பாராளுமன்றத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 2014.05.30ஆந் திகதிே 
1864/54என்ற இலக்க  அதிேியெட ேர்த்தமானி மற்றும் இவ் ேர்த்தமானி அறிேித்தலின் கீழ்  
ேடக்கு அதியேக ேதீி உள்ளடக்கப்படும் 14/0833/533/008என்ற இலக்க  அகமச்ெரகே 
ேிஞ்ஞாபனத்தின் பிரகாரம் இடம்சபறும். 
 
காைி மற்றும் கட்டகமப்புக்களுக்கான இந்த மீள்குடியேற்றத்திகன திட்டமிடும்யபாது  
சேவ்யேறான நம்பகரமான மூலாதாரங்களிலிருந்து  சபறப்பட்ட (பாதிப்புக்குள்ளான காைி 
உரிகமோளர்கள், பாதிப்புக்குள்ளாகாத காைி உரிகமோளர்கள், யதாட்டப்புற ேிேொேிகள், 
பிரயதெ செேலாளர்கள் மற்றும் ேிகல மதிப்படீ்டுத் திகைக்களத்திற்கு உரித்தான ேிகல 
மதிப்படீ்டு  உத்தியோகத்தர்கள்) ஆரம்ப மதிப்படீுககள அடிப்பகடோகக்  சகாண்யட 
தோரிக்கப்படும். 
 

8.2 மீள் குடிதயற்றம்  சதொடர்பில் நிதியிலன ஒதுக்கும் தவலளயில் பயன்படுத்தப்பட்ட 
விகிதங்கள். 
 

8.2.1கொைிகளின்  சபறுமதியிலனத் தரீ்மொனிப்பதற்கொக  பொவிக்கப்பட்ட   விகிதங்கள். 

 
மகல (உேர்) நிலங்களின்  சபறுமதிேிகனத் தீர்மானிக்கும்யபாது,  அதியேக ேதீி பேைிக்கும் 
உேர் (மகல) நிலங்களில்  அகமேப் சபற்ற குடிேிருப்புப் பிரயதெங்கள் கேனத்திற்  
சகாள்ளப்பட்டது.  குடிேிருப்பு அல்லது  ேர்த்தகப் பாேகன யபான்ற அளவுயகால்கள்  

கேனத்திற்  சகாள்ளப்படாது,  அந்நிலங்களில்  சபறுமதி அட்டேகை இலக்கம் 59 இன் 
ஊடாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. ேதீி பேைிக்கும் நிலத் துண்டின் மீது பரிட்ெிக்கப்பட்ட அந்தந்த 
பாேகனோளர்களுக்கு  உரித்தான  காைி ேகககள்  சதாடர்பில் சபாருத்தமான  
தீர்மானத்திகன எடுப்பதற்கு  இவ்ேிகிதங்கள்  பாேிக்கப்பட்டுள்ளன.  
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அட்டவலை இைக்கம்e 59:கருத்திட்டத்தின் மூைம் பொதிப்புக்குள்ளொன பிரதத த்தில் 
அலமந்துள்ள  வர்த்தகம் ொர் நிைங்களின் (மலை நிைங்கள்)  சபறுமதி மதிப்பீடுகள். 

 

முக்கிய 
துலற 

அலமவிடம்/பிரதத  
ச யைகப் பிரிவு 

நிைப் சபறுமதி  (ஒரு  தபர்ச் 
ரூபொ) 

 ரொ ரிப்  
சபறுமதி – ஒரு 

தபர்ச் ஆகக்குலறந்தது ஆகக்கூடியது 
நகர்ப்புறம் சபால்ககேல 125,000.00 250,000.00 

233,333.00 கலசகதர 100,000.00 150,000.00 

ஹரிஸ்பத்துே 150,000.00 300,000.00 

கிராமப்புறம் சபால்ககேல 80,000.00 100,000.00 

115,000.00 

ரம்புக்கன 35,000.00 175,000.00 

மாேத்தகம 60,000.00 70,000.00 

கலசகதர 65,000.00 80,000.00 

ஹரிஸ்பத்துே 100,000.00 150,000.00 

மூலாதாரம்: NEP/Stage 3/RAP/Census Data 

 

பல்யேறான ெமூகத்  சதாகுதிகளுக்கு (நகரம், பகுதி நகரம் மற்றும் கிராமம்) உரித்தான 
பிரயதெங்களில் அகமந்துள்ள  காைிகளின்  சபறுமதி கைித ரீதிேில் கைக்கிடப்பட்டு 

அட்டேகை 56 இன்  ஊடாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது.  இப்  சபறுமதிககளக்  கைக்கிடும்யபாது  
மகலக் குடிேிருப்பு மற்றும் ேிேொே நிலங்களின்  சபறுமதிேிகன அடிப்பகடோகக்  
சகாண்டு நில  அலகின்  ேிகல தீர்மானிக்கப்படும். கருத்திட்டப்  பிரயதெத்தின்  ேர்த்தக 
நிலங்களின் அலகுப் சபறுமதிேிகன மதிப்படீு  செய்யும்யபாது  யமற்குறிப்பிட்ட நிலங்களின்  
சபறுமதிக்கு 15%யெர்க்கப்பட்டு அப்சபறுமதி தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. 
 

சபாதுோக  ேேல் சேளிகளாகப் பாேிக்கப்பட்ட  நிலங்கள் (கீழ் நிலங்கள்) சதாடர்பில் 
குகறோன சபறுதியே  உரித்தாகும். இந்நிலங்களின் (ேேல் நிலங்கள் மற்றும்  பிரத்தியேகப் 
பிரிவுக்கு உரித்தான ெதுப்பு நிலங்கள்) சபறுமதிேிகனத் தீர்மானிக்கும்யபாது  யமற்குறிப்பிட்ட   
யகாட்பாடு பாேிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் ஒரு யபர்ச்ெின்  சபறுமதி ரூபா. 5,750/-ஆகக் 
கருதப்பட்டுள்ளது. 
 
8.2.2 கட்டலமப்புக்களின்  சபறுமதியிலனத் தரீ்மொனிப்பதற்கு பொவிக்கப்பட்ட விகிதங்கள். 
 
கருத்திட்டப்  பிரயதெத்தினுள் அேதானிக்கப்பட்ட  கட்டகமப்புக்ககள ேிரிோன ேககேில்  
குடிேிருப்பு, ேர்த்தகம்  மற்றும் ஏகனே இரண்டாந்தரக் கட்டிடங்களாக ேககப்படுத்த 
முடியும். இக்கட்டிடங்களின் ஒரு அலகு பிரயதெத்திகன  நிர்மாைிப்பதற்குச்  செலோகும் 
நிதி, அந்த ஒவ்சோரு கட்டிட  நிர்மாைிப்புக்கும்  பேன்படுத்தப்பட்டுள்ள  சபாருட்களின் 
பிரகாரம்   கைக்கிடப்பட்டுள்ளது.  நிர்மாைிப்பதற்குப் பேன்படுத்தப்பட்டுள்ள  சபாருட்களின்  

பிரகாரம் அகே ஐந்து (5) ேகுப்புக்களுக்குள் ேககப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் ஒவ்சோரு 
தரத்திற்கும் உரித்தான அலகுப் சபறுமதி பின்ேரும் அட்டேகைேில் 
முன்கேக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவலை இைக்கம் 60:ஒவ்சவொரு வகுப்பிற்கும்  உரித்தொன கட்டிடங்களின் அைகுப் 
பிரதத த்தின்  சபறுமதி. 

 
கட்டலமப்பின் 

வகுப்பு 
பயன்படுத்தப்பட்ட  சபொருட்கள் அைகு சதொலக (ரூபொ) 

ேகுப்பு 1 அஸ்சபஸ்யராஸ், ஓடு அல்லது  சகாங்கிரிட் கூகர,  
செங்கல் அல்லது  ெீசமந்துக்கல், பூச்சுப் பூெப்பட்ட  
சுேர், கரல் அல்லது சரறயொத் தகர, மரக் கதவுகள் 
மற்றும் ேன்னல்கள் 

ெ.அடி 3,300 ~ 4,500 

ேகுப்பு 2 அஸ்சபஸ்யராஸ், ஓடு அல்லது  சகாங்கிரிட் கூகர,  
செங்கல் அல்லது  ெீசமந்துக்கல், பூெப்பட்ட  சுேர், 
ெீசமந்துத் தகர, மரக் கதவுகள் மற்றும் ேன்னல்கள் 

ெ.அடி 2,000 ~ 2,750 

ேகுப்பு 3 கூகரேிடப்பட்ட கூகர,   செங்கல் அல்லது 
ெீசமந்துக் கல், பூச்சுச் பூெப்பட்ட சுேர், ெீசமந்துத் 
தகர, கதவுகள் மற்றும் ேன்னல்கள் மரம் அல்லது 
பிளாஸ்டிக் 

ெ.அடி 1,250 ~ 2,000 

ேகுப்பு 4 கூகரேிடப்பட்ட கூகர,  செங்கல் அல்லது ெீசமந்துக் 
கல், பூச்சுச் பூெப்படாத சுேர், ெீசமந்துத் தகர, 
கதவுகள் மற்றும் ேன்னல்கள் மரம் அல்லது 
பிளாஸ்டிக் 

ெ.அடி 1,200 ~ 1,750 

ேகுப்பு 5 கூகரேிடப்பட்ட கூகர அல்லது கிடுகினால் 
யேேப்பட்ட கூகர,  மரச் சுேர்கள், ெீசமந்து அல்லது 
கழிமண் தகர, கதவுகள் மற்றும் ேன்னல்கள் 
பிளாஸ்டிக் அல்லது  ஏகனே  சபாருட்கள். 
 

ெ.அடி 850 ~ 1,250 

மூலாதாரம்: NEP/Stage 3/RAP/Census Data 

 

இந்த ஒவ்சோரு கட்டகமப்பு ேகுப்பின் உேர்  சபறுமதிக்ககமே அக்கட்டகமப்பு 
ேகுப்புக்கான கட்டகமப்புக்களின்  இழப்படீ்டு நிதி, கைக்கிடப்படுகிறது.  மீள்குடியேற்றச்  
செலவு மதிப்படீ்டிகனத் தோரிக்கும்யபாது ஏகனே  சகாடுப்பனவுகள் மற்றும்  யபானஸ்ககள 

கைக்கிடுேதற்கு 5 ேது அத்திோேத்தில்  காட்டப்பட்ட உரித்துத் திட்டத்திகன (அட்டேகை 
இலக்கம் 52) அடிப்பகடோகக்  சகாண்ட  கைக்கீடு. 

 
ேருமான மறுெீரகமப்பு  நிகழ்ச்ெித் திட்டத்திற்குப்  யபாதிே  ஏற்பாடுககளச் செய்தல், 
மீள்குடியேற்ற  செலவு மதிப்படீ்டினுள் உள்ளடக்கப்பட  யேண்டிே யமலும் ஒரு  பகுதிோகும். 
கீயழ காட்டப்படும்  மீள்குடியேற்றச்  செலவு மதிப்படீ்டினுள் ேருமான மறுெீரகமப்பு 
நிகழ்ச்ெித் திட்டசமான்றிகனத் தோரிப்பதற்கு மதிப்படீ்டுப் பிரிசோன்று காைப்படுேதுடன்,  
அதகன,  கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளான  சபரும்பாலான  நபர்களும்  ஏற்றுக்  
சகாண்டுள்ளனர். (கமேக்குழுக் கலந்துகரோடலில் இது  கலந்துகரோடப்பட்டது) 
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8.3மீள் குடிதயற்றத் திட்டத்திற்கொன  சமொத்தச் ச ைவு  மதிப்பீடு. 

மத்திே அதியேக கருத்திட்டத்தின் 3 ேது படிநிகலோன  சபாத்துசகர (கி.மீ. 00+000) ேில் 

இருந்து கலசகதர (கி.மீ.32.9) ேகர  நிர்மாைிப்பதற்கான  காைிககளச் சுேகீரித்துக்  
சகாள்ளுதல்  மற்றும் மீள்குடியேற்ற  சமாத்தச் செலவு மதிப்படீு ரூபா. 12.64 பில்லிேன் 

அல்லது அசமரிக்க  சடாலர் மில்லிேன் 81.5 ஆகும். (01அ.சடா.  சதாடர்பில் ரூபா. 155  
ேதீமான நாைே மாற்றுேிகிதத்தின் பிரகாரம்). ேருமான மறுெீரகமப்பு, பேிற்ெிேளித்தல் 
மற்றும் எதிர்பாராத  செலவுகளுக்குத்  யதகேோன  ஏற்பாடுககளயும் உள்ளடக்கி ஒவ்சோரு  
செலவு மதிப்படீ்டுக்குமான  யதகேோன ஏற்பாடுகள்  இந்நிதிேினூடாக ஈடு  செய்ேப்படும். 

அட்டவலை இைக்கம்61: மத்திய அதிதவகக் கருத்திட்டத்தின் 3 வது படிநிலை  
சதொடர்பில் கொைிச் சுவகீரிப்பு மற்றும் மீள்குடிதயற்ற முன்சனடுப்புக்கொன  ச ைவு 

மதிப்பீடு. 

இை. வலக இை. அைகு ரூபொ/அைகு சமொத்தம் ரூபொ  சமொத்தம் அ. 
சடொ. 

நி
ல
ங்
களு

க்க
ான

 இ
ழ
ப்ப

டு
  

ேிேொே நிலங்கள் 
(தாழ் நிலங்கள் – 
ேேல்) 

30,698 

யபர்ச் 

5,750 

176,513,500 1,138,797 

ேிேொே நிலங்கள் 
(உேர் நிலங்கள் – 45,471 100,000 

4,547,100,000 29,336,129 

ேர்த்தகம்ொர் 
நிலங்கள் 825 233,330 

192,497,250 1,241,918 

குடிேிருப்புொர் 
நிலங்கள் 21,357 150,000 

3,203,550,000 20,668,065 

தரிசு நிலங்கள் 7,045 75,000 528,375,000 3,408,871 

கட்
ட
க

ம
ப்பு

க்க
ளு

க்க
ான

 இ
ழ
ப்ப

டு
  

குடிேிருப்பு/ேர்த்தகம் – 
ேகுப்பு 1 19,322 

ெதுர அடி  

4,500 
86,949,000 560,961 

குடிேிருப்பு/ேர்த்தகம் – 
ேகுப்பு 2 72,710 2,750 

199,952,500 1,290,016 

குடிேிருப்பு/ேர்த்தகம் – 
ேகுப்பு 3 680,677 2,000 

1,361,354,000 8,782,929 

குடிேிருப்பு/ேர்த்தகம் – 
ேகுப்பு 4 14,709 1,750 

25,740,750 166,069 

ேகுப்பு 5 – 
இரண்டாந்தரக் 
கட்டகமப்புக்கள் 

36,789 1,250 

45,986,250 296,685 

கல்லகறகளின் 
இழப்பு 

165 எண்ைிககக 15,000 
2,475,000 15,968 

ே
ரு
ம
ான

  
இ
ழ
ப்பு

 ேிோபார ேருமானம் 
பாரிேளவு 2   1,000,000 

2,000,000 12,903 

ேிோபார ேருமானம் 
ெிறிேளவு 

25 

பாதிப்புக்குள்ளான 
குடும்பங்களின் 
தகலேர்கள் 

300,000 

7,500,000 48,387 

கூலி/ெம்பளம் இழப்பு 
(தற்காலிகம்) 75 

பாதிப்புக்குள்ளான 
நபர்கள் 15,000x6 

6,750,000 43,548 
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கூலி/ெம்பளம் இழப்பு 
(நிரந்தரம்) 9 

பாதிப்புக்குள்ளான 
நபர்கள் 50,000x6 

2,700,000 17,419 

ம
ரங்

கள்
 

பழ மரங்கள் 7,761 

மரங்களின் 
எண்ைிக்கக 

2,000 15,522,000 100,142 

ோகழ 9,197 1,000 9,197,000 59,335 

கறுோ 1,108 1,500 1,662,000 10,723 

சபரும்யபாகப் 
பேிர்கள் 26,474 5,000 

132,370,000 854,000 

மரம் (பிற) 12,092 5,000 60,460,000 390,065 

பலா 2,223 30,000 66,690,000 430,258 

யதேிகல (புதர்கள்) 3,008 15,000 45,120,000 291,097 

இறப்பர் 6,707 2,000 13,414,000 86,542 

சதங்கு 25,351 10,000 253,510,000 1,635,548 

ேிறகு 493 1,500 739,500 4,771 

ேடீ்டுத் யதாட்டப் 
புதர்கள் 3,512 500 

1,756,000 11,329 

ச
கா

டு
ப்ப

ன
வு
கள்

 

ெட்டரீதிோன 5% 
(ேிேொேம்) 

5% of 
sum 

சமாத்தத் 
சதாகக 4723613500 236,180,675  

1,523,746 

ெட்டரீதிோன 25% 
(கட்டகமப்புக்கள்) 

25% of 
sum 

சமாத்தத் 
சதாகக 

1722457500 430,614,375  
2,778,157 

சுே மறுெீரகமப்புக்  
சகாடுப்பனவு 415 

பாதிப்புக்குள்ளான 
குடும்பங்களின் 
தகலேர்கள் 

500,000 

207,500,000 1,338,710 

சபாருள்  
யபாக்குேரத்துக்  
சகாடுப்பனவு 

1,031 

பாதிப்புக்குள்ளான 
குடும்பங்களின் 
தகலேர்கள் 

15,000 

15,465,000 99,774 

இடமாற்ற 
ோழ்ோதாரக்  
சகாடுப்பனவு – 
பாரிேளவு 

2 

பாதிப்புக்குள்ளான 
குடும்பங்களின் 
தகலேர்கள் 

100,000 

200,000 1,290 

இடமாற்ற 
ோழ்ோதாரக்  
சகாடுப்பனவு – 
ெிறிேளவு 

25   10,000 

250,000 1,613 

மின்ொர ேெதி 556 

பாதிப்புக்குள்ளான 
குடும்பங்களின் 
தகலேர்கள் 

20,000 

11,120,000 71,742 

நீர் ேெதி 294 

பாதிப்புக்குள்ளான 
குடும்பங்களின் 
தகலேர்கள் 

20,000 

5,880,000 37,935 

சதாடர்பாடல் ேெதி 226 

பாதிப்புக்குள்ளான 
குடும்பங்களின் 
தகலேர்கள் 

10,000 

2,260,000 14,581 

ோழ்ோதார 
மறுெீரகமப்பு 
மானிேம் 

404 

பாதிப்புக்குள்ளான 
குடும்பங்களின் 
தகலேர்கள் 

20,000 

8,080,000 52,129 

ோழ்க்ககத்   
சதாழிற் பேிற்ெி 759 

பாதிப்புக்குள்ளான 
நபர்கள் 5,000x6 

22,770,000 146,903 
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மானிேம் 
கேனத்திற் 
சகாள்ளப்பட  
யேண்டிே 
குடும்பங்களுக்கான  
ேியெட மானிேங்கள். 

645 

பாதிப்புக்குள்ளான 
குடும்பங்களின் 
தகலேர்கள் 

20,000 

12,900,000 83,226 

ேிளம்பரக் 
கட்டைங்கள் 27 DHH 15,000 

405,000 2,613 

மீளப் சபாருத்துதல் 1,076 DHH 5,000 5,380,000 34,710 

பிரிவு 9 ேிொரகை 3,015 DHH 10,000 30,150,000 194,516 

சேளிோரிோனகண்காைிப்பு 30 மாதங்கள் 150,000 4,500,000 29,032 

உப  சமொத்தம்   11,983,538,800 77,313,154 

ேருமான மறுெீரகமப்பு 
நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 

உப 
சமாத்தம் 
2.5%  

 

  

299,588,470 1,932,829 

நிர்ோகச் செலவுகள் 0.5%      59,917,694 386,566 

எதிர்பாராத   செலவுகள் 

2.5% 
  

 
  

299,588,470 1,932,829 

சமொத்தம்      12,642,633,434 81,565,377 

மூலாதாரம்: NEP/Stage 3/RAP/Census Data 
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அத்தியொயம்XI:குலற தீர்க்கும் சபொறிமுலற 
 

9.1 குலற தரீ்க்கும்  சபொறிமுலறயின் ததலவப்பொடு 
 

குறிப்பிட்ட பகுதிேினருடன் பரஸ்பர புரிந்துைர்வு மற்றும் ஒருமித்த கருத்துக்கு  
ேருேதனூடாக, உண்கமோன முகறப்பாட்டாளர்களுக்கு தங்களின் பிரச்ெிகனககளத் 
தீர்ப்பதற்கு உதவுதல், குகறதீர்க்கும் சபாறிமுகறசோன்றிகன(GRM) அகமப்பதன் 
யநாக்கமாகும். கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும் நபர்கள் தங்களின் அதிருப்திேிகன  
சேளிப்படுத்துதல்  சதாடர்பில் முன்கேக்கப்படும்  பிரச்ெிகனககளத் தீர்ப்பதற்கு  தற்யபாது 
காைப்படும் ெட்ட நிறுேனங்களுக்கு யமலாக ஒரு கருத்திட்ட கமே அணுகுமுகற என்ற 
ரீதிேில் இந்தப் சபாறிமுகற நிறுேப்பட்டுள்ளது. 
 
பாரிேளேிலான அபிேிருத்திக் கருத்திட்டங்கள், மக்களுக்கு  பல்யேறான தாக்கங்ககள 
ஏற்படுத்தியுள்ளன. காைிச் சுேகீரிப்பு மற்றும் மீள்குடியேற்றத்தின் காரைமாக ெமூக, 
சபாருளாதார, கலாொர மற்றும் சுற்றுப்புறச் சூழல் பிரச்ெிகனகள்  உருோக முடியும்.  
கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும்  நபர்களின்  ோழ்ோதாரம் மீது  பாரிே 
மாற்றத்திகன ஏற்படுத்தும் என்பதால்  இவ்ோறான பிரச்ெிகனகள் மிகவும் ெிக்கலான 
இேல்பிகனக் சகாண்டுள்ளது. நிர்மாைிக்கும் தளத்திகன சுத்தமாக்குதல், அகழ்வு, 
மின்னாற்றல் மற்றும் சேடிப்பு  யபான்ற  நிர்மாைிப்புடன் சதாடர்பான செேற்பாடுகளின்  
காரைமாக இவ்ோறான ெில பிரச்ெிகனகள்  உருோகும். கருத்திட்டத்தின் மூலம்  உக்கிரமாக  
பாதிப்புக்குள்ளாகும்  நபர்கள் இக்காரைங்களினால் மனக்குகறகளுக்கு  முகங்சகாடுப்பதற்கு  
யநரிடும்.  தீர்க்கும்  சபாறிமுகறசோன்றிகனப் பின்பற்றுேதற்கு முன்கேப்பதகன ேிட  
இவ்ோறான மனக்குகறகள் ஏற்படுேகதத்  தேிர்ப்பதற்கு  நடேடிக்கக  எடுப்பது  
முக்கிேமாகும்.  2002  ஆம் ஆண்டில் சதற்கு  அதியேக ேதீிேின் (STDPஎன அறிேப்பட்ட) 
மாத்தகற – சகாழும்புப்   பகுதிக்கான  நிலங்ககளச்  சுேகீரித்தல் மற்றும்  நிர்மாைப் 
பைிகள்  இடம்சபறும்யபாது  ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகபேினால் முதற் தகடகே இந்த 
மனக்குகறககளக் ககளயும் சபாறிமுகறசோன்று அறிமுகஞ் செய்ேப்பட்டுள்ளது. ேதீி 
அபிேிருத்தி அதிகார ெகபேினால் பின்னர் நடேடிக்கக எடுக்கப்பட்ட பல  ேதீி அபிேிருத்திக் 
கருத்திட்டங்களுக்கும் இத்திட்டம் பின்பற்றப்பட்டுள்ளது. இவ்ோறான மனக்குகறககளக் 
ககளயும்  மூயலாபாேசமான்றிகனப் பின்பற்றுேதற்குக் காரைமான அடிப்பகட ேிடேமான, 
சபாதுமக்களின்பல பிரச்ெிகனககளக் கருத்திட்டத் தளத்தியலயே கேத்துத் தீர்வு காண்பதால், 
சபாது ேிமர்ெனங்கள் மற்றும்  ஆர்ப்பாட்டங்களின்  காரைமாக உருோகும்   யதகேற்ற 
கிளர்ச்ெிகள் மற்றும் தாமதங்ககளத் தேிர்பதற்காகோகும். 
 
காைிச் சுேகீரிப்புச் ெட்டத்தினூடாக ஏற்பாடுகள் ேழங்கப்பட்டிருப்பது. மனக்குகறககளக் 
ககளேதற்கான ேகரேறுக்கப்பட்ட  சபாறிமுகறசோன்றுக்கு என்பதுடன்,  பாதிப்புக்குள்ளான 
நபர்களின் இழப்படீுககளப் சபற்றுக்  சகாள்ளுேதற்கான ெில மனக்குகறககள அதன் 
ெட்டத்தின் கீழ் நிறுேப்பட்ட மீளாய்வுச் ெகபக்கு முன்கேத்தலிகன முன்சனடுக்க முடியும்.   
இது ேகரேறுக்கப்பட்ட தீர்வு  சபாறிமுகறசோன்று  என்பதுடன், இழப்படீ்டுக் சகாடுப்பனவு 
மற்றும் சதாடர்பான பிரச்ெிகனகளுக்கு மாத்திரயம உருோக்கப்பட்டசதான்றாகும். 
மீள்குடியேற்ற  செேற்பாட்டுத் திடடத்திகன அமுற்படுத்துதல்,  கண்காைிப்பு மற்றும் 
மனக்குகறககளக் ககளதல் சதாடர்பில் நடேடிக்கக எடுப்பதற்கு கருத்திட்டங்கள் 
அமுற்படுத்தப்படும் நிறுேனங்களினூடாக உள்ளகக் கண்காைிப்புப்  சபாறிமுகறசோன்றிகன   
ஸ்தாபித்தல் யேண்டும் என சுேேிருப்புக்கு மாறான மீள்குடியேற்றம்  சதாடர்பிலான யதெிேக்  
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சகாள்கக  பரிந்துகரத்துள்ளது. மனக்குகறககளக் ககளேதற்காகக்  காைப்படும் இலகுோக  
அணுகக்கூடிே மற்றும்  ேிகரேில்  பலாபலன்கள்  கிகடக்கக்கூடிே செேற்பாடுகள்  
சதாடர்பில் பாதிப்புக்குள்ளான நபர்ககள ேிழிப்புைர்வூட்டுதல், இக்சகாள்கக  
சேளிேடீ்டிலுள்ள அடிப்பகட யநாக்சகான்றாகும். 

 
9.2கருத்திட்டத்திற்கொகப்  பிதரரிக்கப்பட்ட  குலற தரீ்க்கும் சபொறிமுலற 
 

மனக்குகறககளக் ககளயும் சபாறிமுகறசோன்றிகனப் பின்பற்றுேகத ேிட மனக்குகறகள்  
ஏற்படாதிருப்பதற்கு எந்யநரமும் கேனமாக இருக்க  யேண்டும்.ெமுதாேத்துடன் அடிக்கடி   
இகடேிடுதல்,  சேளிப்பகடத்தன்கம,  முகாகமத்துேம்  மற்றும் கண்காைிப்பினூடாக  
அேர்கள் மற்றும் நிகறயேற்று முகேராண்கம/கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகுக்கிகடயே  
சதாடர்புககளக் கட்டிசேழுப்பி, கருத்திட்டத்தின் மூலம்  பாதிப்புக்குள்ளான  நபர்களின் 
உண்கமோன பங்களிப்புடனும் மற்றும்  அேர்களிடமிருந்து ேிடேங்ககளக்  யகட்டறிந்து  
கருத்திட்டங்ககளத் திட்டமிடுதல் மற்றும் நகடமுகறப்படுத்தி மனக்குகறககள  
ஏற்படுேகதக் குகறத்துக்  சகாள்ள முடியும்.  

 

நிகறயேற்று முகேராண்கம/கருத்திட்ட முகாகமத்திட்ட அலகினூடாக மனக்குகறககளக்  
ககளயும்   சபாறிமுகறசோன்று அகமக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இதனூடாக கருத்திட்டத்திகனத் 
திட்டமிடும்யபாதும் மற்றும் அமுற்படுத்தும்யபாதும், ேியெடமாகத் சதாழில்நுட்பத் 
தீர்மானங்கள் மற்றும் பாதிப்புக்குள்ளான  சொத்துக்கள் சதாடர்பில்  அல்லது நிர்மாைப் 
பைிகளுடன் சதாடர்பான பிரச்ெிகனகள்/பாதிப்புக்கள் ஆகிேன  சதாடர்பிலும் அயதயபால 
கருத்திட்டத்துடன்  சதாடர்புபட்ட  சபாதுப் பிரச்ெிகனககளத்  தீர்ப்பது  சதாடர்பில் அல்லது  
எடுக்கப்படும் ஏயதனும் உடன்பாடற்ற தீர்மானங்களுக்கு எதிராக முகறப்பாடுககளச்  
செய்ேதற்கு  பாதிப்புக்குள்ளான நபர்களுக்கு  ோய்ப்பு ேழங்கப்படும். பாதிப்புக்குள்ளான 
நபர்களுக்கு ஆயலாெகனககள ேழங்கும்யபாது, அேர்களின் உரிகமகள் மற்றும் 
மனக்குகறககள ோய்சமாழிேில் அல்லது எழுத்து மூலம் அறிக்ககேிடும்  மூயலாபாேங்கள் 
சதாடர்பிலும் முழுகமோக ேிழப்புைர்வூட்டப்பட்டுள்ளனர். ஆதலால், துகைக் 
கருத்திட்டத்திற்கு ேியெடமாக மனக்குகறககளக் ககளயும் சபாறிமுகறக்கு ஐந்து 
மட்டங்களுடனான  பின்ேரும் ேிடேங்கள் உள்ளடக்கப்படும்:  

1. நிகறயேற்று முகேராண்கம/கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகினூடாக நிேமிக்கப்படும் 
ெமூக  அபிேிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள் ; 

2. நிகறயேற்று முகேராண்கம/கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகினூடாக மீள்குடியேற்றத் 
தளங்களில் அகமக்கப்பட்டு ேரும் பிரயதெ  மீள்குடியேற்றக் குழு ; 

3. நிகறயேற்று முகேராண்கம/கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகினூடாக அகமக்கப்படும் 
மனக்குகறககளக்  ககளயும் குழு ; 

4. கருத்திட்டப் பைிப்பாளர் மற்றும் உேர் கல்ேி மற்றும்  சபருந்சதருக்கள் அகமச்ெின் 
யமலதிக செேலாளர். 

5. சுதந்திரமாக மனக்குகறககளக் ககளயும் ெகப 

 
மத்திே அதியேகக் கருத்திட்டத்தின் கீழ் இந்த ஐந்து மட்டத்திகனக்  சகாண்ட சபாறிமுகற 
அகமக்கப்பட்டுள்ளதுடன், கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகுபேர்கள் தங்கள் 
முகறப்பாடுககள முன்கேக்கக்கூடிே இரண்டு சேளிோரிோன நிறுேனங்கள்   
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காைப்படுேதுடன், அகே ெமத்த மண்டல மற்றும் நீதிமன்றங்களாகும். ேியெடமாக  
கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும் ோயரனும் நபர் ஒருேரிகன, மனக்குகறககளக் 
ககளயும் சபாறிமுகறக்கு அல்லது இந்த சேளிோரிோன இரண்டு நிறுேனங்களுக்கும்தங்கள் 
மனக்குகறககள முன்கேக்குமாறு ேகரேகற  செய்ேப்பட்டிருக்கேில்கல.எவ்ோறாேினும்  
இது சதாடர்பில் யேறு எந்தசேரு நிறுேனத்திற்கும் யமலாக,  சநகிழ்வுத் தன்கமேிகனக்  
சகாண்ட  கருத்திட்டங்கள், ேியெடமாக மனக்குகறககளக் ககளயும் சபாறிமுகறேினூடாக 
தங்கள் யதகேப்பாடுககள நிகறயேற்றுேதற்கு  கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும் 
நபர்ககள ஊக்குேிக்கின்றனர்.அகமச்ெினால் நிேமிக்கப்படும் ெமத்த மண்டலே (conflict 

resolution committees) மற்றும் நீதிமன்றங்களும்  கருத்திட்டத்தின் மூலம் 
பாதிக்கப்பட்டேர்களுக்கு தங்கள் மனக்குகறககளக் ககளேதற்காக அகமக்கப்பட்டுள்ளன.  
இகே தேிர,  அேர்களுக்குத் தீர்வுககள ேழங்ககக்கூடிே யேறு யதெிே மட்ட நிறுேனங்கள்  
ெிலவும் காைப்படுகின்றன. ேிபரங்களுக்கு இவ் அத்திோேத்தின் 9.5பகுதிேிகனப்  பார்க்கவும். 

கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிக்கப்படும் நபருக்குத் யதகேோன நிோரைத்திகன 
ேழங்குேதற்காக இந்தப் சபாதிேிகன அல்லது சபாறிமுகறேிகனத் தீி்ர்மானித்துக்  

சகாள்ளுேதற்குத் யதகேயுள்ளது. இலக்கம்  01 ேகரபடத்தினூடாக மனக்குகறககளக் 
ககளயும் முன்சனடுப்பு அமுற்படுத்தப்படும்  முகறகம காட்டப்பட்டுள்ளது.  ஒவ்சோரு 
முகறப்பாட்டுக்கும்  என  இடம்சபறும் ேிொரகைச் செேற்பாடுககள முழுகமோக   
ஆேைப்படுத்துேதற்கும், அறிக்ககேிடுேதற்கும்  மனக்குகறககளக் ககளயும் நிறுேனங்கள்  
சபாறுப்பு ேகித்தல் யேண்டும். 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 140 

இைக்கம் 01 வலரபடம் : மனக்குலறகலளக் கலளயும் சபொறிமுலறயின்  பிதரரிக்கப்பட்ட 
கட்டலமப்பு 

 

 
 

மனக்குகறகள் மற்றும்  முகறப்பாடுககளக்  ககளேதற்கு,ஒவ்சோரு நிகறயேற்று 
முகேராண்கம/கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகினூடாக,  அதன் நிர்ோகத்தின் கீழ்  
காைப்படும்  ெகல உப கருத்திட்டங்கள் (கருத்திட்டப் படிநிகல) அகனத்துக்குசமன   
சபாதுோன ஒரு மனக்குகறககளக் ககளயும்  சபாறிமுகறசோன்று தோரிக்கப்படும். 
கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும்  நபர்களின் குடிேிருப்பு அகமேப்  சபற்ற  இடம்  
அல்லது மனக்குகறககள  சேளிேிடுேதற்குக் காைப்படும் இடத்தில் தனித்தன்கமக்ககமே  
மனக்குகறககளக் ககளயும் சபாறிமுகறேிகன மாற்றிக் சகாள்ள முடியும். 
மனக்குகறககளக் ககளயும் குழுேினூடாக ஆண்  சபண்  பாகுபாட்டிகன ஏற்படுத்துேது 
முக்கிேமாகும். கருத்திட்டத்தின் மூலம்  பாதிக்கப்பட்டேர்ககள  மீள்குடியேற்றிேதன் பின்னர் 
மதகுருமாரின் அங்கத்துேம் மற்றும் கிராம உத்தியோகத்தர்  யேறுபடுேர். 
 
குழுேின் அங்கத்தேர்கள், கருத்திட்டம் சதாடர்பில் ெிறந்த அறிேிகனக்  சகாண்டேராக 
இருத்தல் யேண்டும் என்பதுடன், மனக்குகறகள் மற்றும் முகறப்பாடுககள முகறொர் 
ேககேில்  முன்கேப்பதற்கான இேலுகமேிகனக்  சகாண்டேராக  இருத்தல் யேண்டும். 
அயதயபால கட்ெி யபதமின்றி முகறப்பாடுககள ேிொரகை செய்தல் மற்றும்தீர்மானங்ககள 
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ேழங்குதலும் யேண்டும். நிகறயேற்று முகேராண்கம/கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகின் 
மூலம்,மனக்குகறககளக் ககளயும் குழுவுக்கு,  யேகலத்திட்டங்கள்  அமுற்படுத்தப்பட்டு, 
கருத்திட்டம் சதாடர்பிலான அறிவு, மனக்குகறககளக் ககளயும் குழுேின்  அகமப்புக் 
கட்டகமப்பு, அதன் யநாக்கங்கள், பாதுகாப்புடன் முன்சனடுத்துச் செல்லுதல் மற்றும் 
ெமநிகலோன தீர்மானங்களுக்கு ேருேது சதாடர்பில் பரந்த  புரிந்துைர்சோன்றிகன 
ேழங்குதல் யேண்டும். 

 
9.3குலறதரீ்க்கும் சபொறிமுலற மற்றும்  அக்குழு ச யற்படும் முலறலம 

 
சதற்குப் யபாக்குேரத்து அபிேிருத்திக் கருத்திட்டத்திற்கான  மனக்குகறககளக்  ககளேதற்கு 
ஆரம்பத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட மனக்குகறககளக்  ககளயும் சபாறிமுகற மற்றும் அக்குழு  
சதாடர்பிலான எண்ைக்கரு,  ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகபேிடயம இருந்தது. தற்யபாது  
ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகப,  இப்சபாறிமுகறேிகனச்  செேற்படுத்தி  முழுகமேன  
அனுபேங்கள் மற்றும் அதகன ேிகனத்திறனாக செேற்படுத்துேது சதாடர்பில்  
இேலுகமேிகனக் சகாண்டுள்ளது.ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகபேினால் அமுற்படுத்தப்பட்டு 
ேரும் கருத்திட்டத்தின் மனக்குகறககளக் ககளயும்  சபாறிமுகறேிகன  எவ்ோறு  
செேற்படுத்துதல் யேண்டும் என்பது  சதாடர்பில் சபருந்சதருக்கள் மற்றும் உேர்கல்ேி 
அகமச்ெின் செேலாளரினால் அண்கமேில் சுற்றுநிரூபசமான்று  சேளிேிடப்பட்டது. 
ேிபரங்களுக்கு பின்னிகைப்பு XIIஐப் பார்க்கவும். 
 

மனக்குகறககளத் தீர்க்கும் குழுேின் ேிகனத்திறனான   செேற்பாட்டிற்கு மனக்குகறககளத் 
தீர்க்கும்  குழு மற்றும்  அப்சபாறிமுகற  சதாடர்பில் கருத்திட்டப் பங்குதாரர்ககள 
ேிழிப்புைர்வூட்டுதல் அேெிேமாகும்.  சபாது மக்கள், அரெ ஊழிேர்கள், ெமூக அகமப்புக்கள், 
ஒப்பந்தக்காரர்கள் மற்றும் உரிே  பிரயதெங்களின் பிரயதெ செேலாளர்கள் யபான்யறார், 
மனக்குகறககளத் தீர்க்கும் குழு மற்றும் அப்சபாறிமுகற  சதாடர்பில்  ெிறந்த அறிேிகனக் 
சகாண்டு ேிளங்குதல் சேற்றிகரமாக மனக்குகறககளக் ககளயும் சபாறிேிகன 
அமுற்படுத்துேதற்கு உதவும். கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளானேர்களுக்கு,  
மனக்குகறககளத் தீர்க்கும் குழு, அப்சபாறிமுகறேிகன அறிமுகஞ் செய்தல்  
சதாடர்பில்,கருத்திட்ட தகேல்  நிகலேங்களுக்குப்  பாரிே  கடகமப்  சபாறுப்பிகன  
யமற்சகாள்ள முடியும்.  கருத்திட்டத்தின் மூலம்  பாதிப்புக்குள்ளான நபர்களுக்கான 
மனக்குகறககளத் தீர்க்கும் குழுவுக்கு  தகேல்ககள சபற்றுக் சகாள்ளுேதற்கான திட்டம்  
அதனூடாக உதேமாகும். 
 
பாதிப்புக்குள்ளான குழுக்கள், அரெ நிறுேனங்கள் மற்றும் ெிேில் ெமூக  அகமப்புக்கள்   
யபான்ற பங்குதாரர்களின் குழுவுக்கிகடயே, மனக்குகறககளத் தீர்க்கும்  குழு  சதாடர்பில்  
ேிரிோன ேிளம்பரசமான்று  ேழங்கப்படுதல் யேண்டும். மனக்குகறககளத் தீர்க்கும் 
சபாறிமுகறக்கான  செேற்பாடு சதாடர்பில் புரிந்துைர்சோன்றிகன,   சபாதுமக்களுக்குக் 
கிகடக்கும் பிரச்ெிகனகளின் தன்கமக்யகற்ப தமது மூலம் சதரிவு  செய்ேப்பட  யேண்டிே 
ெரிோன மாற்றடீு  எகே?  என்ற ேிடேம்  சதாடர்பில் ெிறந்த புரிந்துைர்சோன்று 
அேருக்குக் கிகடக்கும். எவ்ோறாேினும்,  பங்குதாரர்களினால்  சபாய்ோன முகறப்பாடுககள 
முன்கேப்பதகதத் தடுப்பதற்கு  நடேடிக்கக எடுத்தல்  யேண்டும்.   சபாருத்தப்பாட்டிற்கான  
அளவுயகால்  எகே? என்பது சதாடர்பில்  சதாடர்பாடல்  செய்தல் யேண்டும் என்பதுடன், 
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மனக்குகறககளத் தீர்க்கும்  சபாறிமுகறேின் யநாக்கங்கள் மற்றும் செேற்பாடு   சதாடர்பில்  
ேிழிப்புைர்வூட்டும் நிகழ்ச்ெித் திட்டங்ககள அமுற்படுத்துதல்  யேண்டும். 

 
ேிழிப்புைர்வூட்டும்  செேற்பாடுகளில் பின்ருேம் ேிடேங்கள் உள்ளடக்கப்படுதல்  யேண்டும். 
 

 கருத்திட்டத்தின் ேிடேப் பரப்பு, திட்டமிடப்பட்டுள்ள நிர்மாைிப்புக் கட்டங்கள். 
 பேன்படுத்தக்கூடிே மனக்குகறககளக்  ககளயும்  சபாறிகளின் ேகககள், அந்தந்தப் 

பிரச்ெிகனகளுக்குப் சபாருத்தமான மனக்குகறககளக் ககளயும் சபாறிகள் – 
உதாரைமாக : நிர்மாைங்களின்  காரைமாக உருோகும் மனக்குகறகள்,   சபௌதிக 
மற்றும்  சபாருளாதார ரீதிேின் மாற்றம் காரைமாக  உருோகும் மனக்குகறகள். 

 மனக்குகறககளக் ககளயும்  சபாறிமுகறக்கு முன்கேக்க முடிோத மனக்குகறகள். 
 மனக்குகறககளக் ககளயும்  சபாறிமுகறோல்  தீர்வுககளப்  சபற்றுக் 

சகாள்ளுேதற்குத்  யதகேோன  தகககமககளப்  பூர்த்தி செய்திருத்தல். 
 மனக்குகறககளக்  ககளயும்  சபாறிமுகறக்கு  முகறப்பாடுககள எவ்ோறு 

முன்கேப்பது என்பது  சதாடர்பானது (உதாரைமாக-  சதாகலயபெியூடாக, தபால் 
மற்றம் ஈசமய்ல் ஊடாக மற்றும் மனக்குகறககளத் தீர்க்கும்  சபாறிமுகறக்கான  
இகைேத் தளத்தினூடாக). மற்றும் முகறப்பாட்டில் உள்ளடக்கப்பட  யேண்டிே 
தகேல்கள்  சதாடர்பானது. 

 மனக்குகறககளத் தீர்க்கும்  முன்சனடுப்பிகன  ஆரம்ப்பிப்பதற்கு மற்றும் நிகறவு  
செேற்ேதற்கு. உரிே திட்டங்கள் மற்றும் காலேகரேகறகள், மனக்குகறககளத் 
தீர்த்தல்  சதாடர்பில் அப்சபாறிமுகறேிலுள்ள  ேகரேகறகள்,  கருத்திட்டத்திகன 
அமுற்படுத்தும் நிறுேனம் மற்றும் நிதிேிகன ேழங்கும் நிறுேனம்  ஆகிேன  
சதாடர்பில் பல நிறுேனங்களின் கடகமப்  சபாறுப்பு. 

 உரிே பங்குதாரர்களுக்குத் தகேல்ககள சதாடர்பாடல் செய்ேதற்கு பல்யேறான 
மூயலாபாேங்ககளப் பின்பற்ற முடியும். அம்மூயலாபாேங்களுக்கிகடயே, அரெ  
அலுேலகங்கள், கருத்திட்ட அலுேலகங்கள், ெமுதாே நிகலேங்ககள் மற்றும் பிரயதெ  
கேத்திேொகலகள் மற்றும்  கேத்திே நிகலேங்கள்  யபான்ற  சபாதுேிடங்களில்  
பதாகதககளக் காட்ெிப்படுத்தேகத  பேன்படுத்த முடியும். 

 மனக்குகறககளத் தீர்க்கும் சபாறிமுகறேின் தீர்மானங்களுக்கு எதிராக  
யமன்முகறேடீு  செய்ேக் கூடிே முகற. 

 
இதற்கிகடேில், பின்ேரும் ேிடேங்கள் சதாடர்பில் கருத்திட்டத்தின் மூலம்  
பாதிப்புக்குள்ளானேர்ககள ேிழிப்புைர்வூட்டுேதற்கு  யநர்க்கைிே நிகழ்ச்கித் திட்டங்ககள  
அமுற்படுத்துதல் யேண்டும். 

 மனக்குகறககளத் தீர்க்கும் குழுேின் அங்கத்தேர்கள் மற்றும் அது  
முன்சனடுக்கப்பட்டு ேரும் இடம். 

 மனக்குகறகள் சதாடர்பில்  முகறப்பாடுகள் செய்யும் அல்லது அேற்றிகன  
அறிக்ககேிடும் மூயலாபாேம். 

 மனக்குகறககளத் தீர்க்கும் குழுக் கூட்டம்  சதாடர்பில்  கலந்து  சகாள்ளும் முகற 
(ோதிேின் நண்பர் ஒருேருடன்  கலந்து  சகாள்ள முடியுமா  என்பது  ஆகிேன.) 
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 தீர்வு முன்சனடுப்பின் படிநிகலகள் மற்றும் சபாறிமுகறேினூடாக பின்பற்றப்படும் 
காலேகரேகற,  முகறப்பாடு சதாடர்பில்  யதகேோன உதேி  ஆேைங்கள் மற்றும் 
ஆதாரங்கள். 
 

இத்தகேல்ககள  எளிகமோன துண்டுப் பிரசுரமாக  தோரித்து, மனக்குகறககளத் தீர்க்கும் 
குழு  சதாடர்பிலான அடிப்பகட உத்தியோகபூர்ே  தகேல்கள் ஆேைமாக முன்கேத்தல்  
யேண்டும். இது  யநரடிோன சபாதுத் துண்டுப்பிரசுரத்  தகேல்களிகனக்  சகாண்ட 
பத்தரசமான்றாேதுடன், மனக்குகறககளத் தீர்க்கும் குழுேின்  ேிடேப் பரப்பு மற்றும் செேல் 
முகறககள  உள்ளடக்கி  அது  சதாடர்பிலான உண்கமோன தகேல்கள் ேழங்கப்படுதல் 
யேண்டும்.  மனக்குகறககளத் தீர்க்கும் குழு  மற்றும்  அப்சபாறிமுகற  சதாடர்பில்  
தேறான புரிந்துைர்வு, அதிக எதிர்பார்ப்புக்கள் மற்றும் தேறான குழப்பங்ககளக்  
ககேிடுேதற்கு இது உதவுகின்றது. எவ்ோறாேினும்,  ஒரு  தகடகே மாத்திரம் இடம்சபறும்  
தகலேடீ்டுடன், சபாது ேிழிப்புைர்வு, அல்லது  ேலுவூட்டுேகத எட்ட முடிோது என்பதுடன், 
நீண்ட கால பரஸ்பர உதேிேிகன முன்சனடுத்துச் செல்லுதல், தகலேடீ்டுத் 
சதாடர்களினூடாக முழுகமோக  முன்சனடுப்பினூடாக  இது  இடம்சபறுதல்  யேண்டும். 
 

9.4குலற தரீ்க்கும் சபொறிமுலற மற்றும் குலற தரீ்க்கும் குழுவின் முன்தனற்றத்திலனக் 
கண்கொைித்தல் மற்றும் மதிப்பீடு ச ய்தல். 
 
மனக்குகறககளத் தீர்க்கும் சபாறிமுகறேின் ஒட்டுசமாத்த முன்யனற்றத்திகன, தாக்க 
மதிப்படீ்டுத் திட்டசமான்றினூடாக  மதிப்படீு  செய்ேப்படுதல் யேண்டும்,  இவ்ோறான 
மதிப்படீுககள, ேருடந்யதாறும் அல்லது ஈராண்டு  யதாறும்  முன்சனடுக்க முடியும் 
என்பதுடன், அதன் சபறுயபறுகள் மனக்குகறககளத் தீர்க்கும் சபாறிமுகறேின்   செேற்திறன்  
யமம்பாட்டிற்கும் மற்றும்  கருத்திட்ட முகாகமத்துேத்திற்குத் யதகேோன பின்னூட்டலிகன  
முன்சனடுப்பதற்கும் உதவும்.  இவ்ோறான மதிப்படீுகளில் பின்ேரும் ேிடங்ககளக் 
கேனத்திற்  சகாள்ளுதல் யேண்டும் : 

1. எத்தகன முகறப்பாடுகள் எழுந்துள்ளன? 
2. என்ன ேககோன முகறப்பாடுகள் (புகார்கள்) எழுப்பப்பட்டுள்ளன? 
3. முகறப்பாடுகளின் நிகல என்ன? (நிராகரிக்கப்பட்டது அல்லது தகுதிேற்றது, 

மதிப்படீ்டின் கீழ் உள்ளது, நடேடிக்கக எடுப்பதற்குத் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும்  
நடேடிக்கககள்  எடுக்கப்பட்டு ேருகின்றது  அல்லது தீர்வு ேழங்கப்பட்டுள்ளது? 

4. இப்பிரச்ெிகனேிகனத் தீர்ப்பதற்கு எவ்ேளவு காலம் எடுக்கும்? 
5. பாதிப்புக்குள்ளான நபர்களில் எத்தகன யபர்  இந்த குகற தீர்க்கும்  

நகடமுகறேிகனப்  பேன்படுத்துகின்றனர்? 
6. சுேகீரிக்கப்பட்ட ேிகளவுகள் எகே? 
7. சேளிேிடப்பட்ட  இலக்குகள், யநாக்கங்கள் மற்றும்   சகாள்ககககள அகடேதில் 

மனக்குகறககளத் தீர்க்கும்  சபாறிமுகற ேிகளத்திறனாக உள்ளதா? 
8. அேர்களின் ேிடேப் பரப்பில்  ேியெடமாகக்  காட்டப்படும் மனக்குகற ேரம்புக்கு 

பதிலிகன ேழங்குேதற்கு  மனக்குகறககளத் தீர்க்கும்  சபாறிமுகறக்கு  இேலுகம 
உள்ளதா? 

9. மனக்குகறககளத் தீர்க்கும் சபாறிமுகற யபாதுமான மற்றும் மாறுபட்ட தீர்வு 
அணுகுமுகறகளுடன்  சபாருத்தப்பட்டுள்ளதா?  
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10. தீர்வுகள் ேழங்கும்  அணுகுமுகறககள  யமம்படுத்துேதற்கான நடேடிக்கககள்  
மனக்குகறககளத் தீர்க்கும்  சபாறிமுகறேினூடாக  பேன்படுத்தப்பட்டுள்ளதா? 
(உதாரைமாக, இேலுகம  ேிருத்தி, சதாழில்நுட்ப நிபுைர்களின்  ஆயலாககன) 

11. மனக்குகறககளத் தீர்க்கும்  சபாறிமுகற கருத்திட்டத்தின் ஒட்டு சமாத்த 
முகாகமத்துேச் செேற்பாட்டுடன் ேிகளத்திறனாக ஒன்றிகைக்கப்பட்டுள்ளதா? 

 

முகறப்பாடுகளின் யபாக்குகள், அமுற்படுத்தும்யபாது ஏற்படும் குகறபாடுககளக் 
கண்டுபிடித்தல், ெரிசெய்யும்  நடேடிக்ககேிகன  ெரிோன  யநரத்திற்கு முன்சனடுத்தல்  
மற்றும் யதகேோன  யேகளகளில் மூயலாபாே மாற்றங்ககளச்  செய்தல்  சதாடர்பில் 
கருத்திட்ட முகாகமத்துேத்திற்கு இத்தகேல்கள் மிகவும் முக்கிேமாகும். கருத்திட்டத்தின் 
மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும்  நபர்கள்  எவ்ேளது  தூரத்திற்குத் திருப்திேகடகின்றனர்  என்பது  
சதாடர்பில்  முக்கிேமான தகேல்கள் அதனூடாகப்  சபறப்படும் என்பதுடன், அது 
கருத்திட்டத்திகன அமுற்படுத்தும் மற்றும்  நிகறயேற்றுச் செேற்பாடுககள முன்சனடுக்கும்  
நிறுேனங்களுக்கு ெிறந்த நற்சபேரிகன ஈட்டித் தரும். 

9.5குலற தரீ்த்தல்  சதொடர்பில் உள்ளூர் மற்றும்  தத ிய மட்டங்களில் பின்பற்றப்படும் 
ஏலனய மொற்று வழிகள் 

 

யமற்குறிப்பிடடோறு (9.2உப பிரிவு),  சபாதுமக்கள் பிரச்ெிகனககளத் தீர்ப்பதற்கு இந்நாட்டின் 
ெட்ட நகடமுகறேினூடாக உத்தியோகபூர்ே ேககேில்  நிறுேப்பட்ட  நிறுேனங்கள்  
காைப்படுகின்றன. ெட்ட நீதிமன்றங்ககள உள்ளடக்கி இவ்ோறான  நிறுேனங்கள்  
சதாடர்பிலான ேிபரங்கள் பின்ேருமாறு. 
 

கொைிச் சுவகீரிப்பு  இழப்பீட்டு மீளொய்வுச்  லப (LARB) 
 

யமற்குறிப்பிட்ட சுேகீரிப்பில், இழப்படீு  சதாடர்பில்  ஏயதனும் முகறப்பாடு காைப்படுமாேின்,  
பாதிக்கப்பட்ட எந்தசோரு கட்ெிக்கும், ேிகல மதிப்படீ்டுத் திகைக்களத்தினால் காைி  
சதாடர்பில் இடம்சபற்ற நிேதிப்  சபறுமதிேிகன மதிப்படீு  செய்ேதற்கு, காைிச் சுேகீரிப்பு 
இழப்படீ்டு மீளாய்வுச் ெகபக்கு யமன்முகறேடீ்டிகனச் செய்ேதற்குத் யதகேோன ெட்ட 
ஏற்பாடுகள் காைிச் சுேகீரிப்புச் ெட்டத்தில்  காைப்படுகின்றது.  இவ்ோறான 
முகறப்பாடுககள  முன்கேப்பதாேின், காைிச் சுேகீரிப்புச் ெட்டத்தின் 17ேது பிரிேின் கீழ் 
இழப்படீு ேழங்கப்பட்ட 21 நாட்களுக்குள்  அதகன  யமற்சகாள்ளுதல்  யேண்டும். 
 

மனித உரிலமகள்  ஆலைக்குழு(HRC) 
 

அரெ உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் நிறுேனங்களினால் இடம்சபற்று ேரும் மனித உரிகமககள 
மீறுதல்  சதாடர்பில்  முகறப்பாடுககளக்  ககேளிப்பதற்கும் மற்றும் புலனாய்வு  
செய்ேதற்கும் இலங்கக அரெிேலகமப்பின் ஊடாக இது அகமக்கப்பட்டுள்ளது.  அரெ 
உத்தியோகத்தர்களினால் இடம்சபறும் தன்னிச்கெோன மற்றும் ெட்டேியராத 
நடேடிக்கககளுக்கு எதிராக  பிரகஜகளின்  மனித உரிகமககளப் பாதுகாத்துக்  
சகாள்ளுேதற்காக  அரெ கட்டகமப்பினூடாக அகமக்கப்பட்டுள்ள சபாறிமுகறசோன்றாகும். 
பாதிக்கப்பட்ட எந்தசோரு கட்ெியும் மனித உரிகமகள்  ஆகைக்குழுேிடமிருந்து 
நிோரைசமான்றிகன எதிர்பார்க்க முடியும். இவ் ஆகைக்குழுேின் தேிொளர் மற்றும் 
அங்கத்தேர்கள்  ஜனாதிபதி அேர்களினால் நிேமிக்கப்படுேர்.  
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பொரொளுமன்ற  ஒம்புட்ஸ்மன் 

 

அரெிேல் அகமப்பின் கீழ் நிேமிக்கப்பட்ட சுதந்திரமான உத்தியோகத்தர் ஒருேர் என்பதுடன், 
மக்கள் பிரதிநிதிேினால் முன்கேக்கப்படும் மனக்குகறககளப் புலனாய்வு செய்தல் 
இேரூடாகயே இடம்சபறும். 
 

பொரொளுமன்ற மனுக்கள் (புகொர்) குழு (PPC) 
 
ஏயதனும் ேிடேம்  சதாடர்பில்  பாதிக்கப்பட்ட  பிரகஜ ஒருேருக்கு பாராளுமன்ற  
அங்கத்தேர் ஒருேரூடாக தனது மனுக்ககள பாராளுமன்றத்தின் ொபநாேகருக்கு முன்கேக்க 
முடியும் என்பதுடன், இவ்ேிடேம் சதாடர்பில் புலனாய்வு செய்ேதற்கு ெபாநாேகரினால்  
பாராளுமன்ற மனுக்கள்  குழுவுக்கு கட்டகள பிறப்பிக்கப்படும்.  நிோரைம் எதிர்பார்க்கும் 
ேிடேம் நிோேமானது எனப் புலப்படின், பாதிக்கப்பட்ட தரப்புக்கு நிோரைத்திகன 
ேழங்குமாறு தேறிகன  இகழத்துள்ள கட்ெிக்கு குழுேினால் கட்டகள இடப்படும். 
 
துலறமுகங்கள் மற்றும் சபருந்சதருக்கள் அலமச் ின் பொரொளுமன்ற ஆதைொ லனக் குழு 
 

இது, ஆக்கிரமிப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டு, கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிக்கப்பட்டேர்களுக்கு  
தமது மனக்குகறககள முன்கேக்கக்கூடிே  மற்றுசமாரு இடமாகும்.  துகறமுகங்கள் 
மற்றும்  சபருந்சதருக்கள் அகமச்ெின் செேலாளர், தேிொளர், பைிப்பாளர்  நாேகம் மற்றும்  
ஏகனே மூத்த உத்தியோகத்தர்கள்  இக்குழுேின்  அங்கத்தேர்களாேதுடன்,  சபருந்சதருக்கள்  
ேிடேத்திற்குப்  சபாறுப்பான அகமச்ெயர  இதன்  தேிொளராகப் பதேி ேகிப்பார். 
 
 ட்ட நடவடிக்லகயிலன எடுத்தல். 
அமுற்படுத்தப்படும் முன்சனடுப்பில், ோயரனும் நபர் ஒருேர் அரெ உத்தியோகத்தர் ஒருேரின்  
தீர்மானங்களின் காரைமாக ேிரக்திேகடயுமிடத்து (உளம் காேப்படுமிடத்து) மற்றும் 
கலந்துகரோடல்களினூடாக  இது   சதாடர்பில்  சேற்றிகரமான தீர்சோன்று எட்டப்பட 
முடிோதேிடத்து, சபாருத்தமான நீதிமன்றில்  இவ்ோறான  தீர்மானங்ககள  யமன்முகறேடீு  
செய்ேதற்கு அத்தககே ேிரக்திேிகனக்  சகாண்ட  நபருக்கு முடியும்.  

 
 ட்ட உதவி ஆலைக்குழு 
 

இது, நீதிமன்றில் தீர்சோன்றிகன எதிர்பார்க்கும்யபாது, ெட்டச் செேற்பாடுகளுக்குத் 
யதகேோன செலவுககள  ஈடுசெய்ேதற்கு ெிக்கலிகனக் சகாண்ட நபர்களுக்கு 
உதவுேதற்சகன்றுஇலங்கக அரெினால்  நிறுேப்பட்டுள்ள  நிறுேனசமான்றாகும். ெட்ட உதேி 
ஆகைக்குழுேின்  செேலாளருக்கு, தமது ேருமானம் நிகல  சதாடர்பில்  ஆதாரத்துடன் 
ேிண்ைப்பப் படிேசமான்றிகன முன்கேத்ததன் பிற்பாடு கட்டைங்கள்  எதுவும் 
அறேிடப்படாது அந்நபர் ொர்பில்  நீதிமன்றில்  ஆஜராகுதற்குத் யதகேோன நடேடிக்கககள் 
ஆகைக்குழுேினால்  முன்சனடுக்கப்படும். 
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அத்தியொயம்X:கருத்துக்கலளக் தகட்டறிதல், பங்குசகொள்ளல் மற்றும் 
தகவல்கலள சவளியிடுதல். 

 
10.1  சபொதுமக்கள் கருத்துக்கலள அறியும்  முன்சனடுப்பு மற்றும் அதன் மட்டங்கள். 
 
சுே ேிருப்புக்கு மாறான மீள்குடியேற்றத்தில் தாக்கத்திகன ேிகளேிக்கும் கருத்திட்டங்கள்  
சதாடர்பில் அர்த்தமுள்ள  ேககேில்  சபாதுமக்கள்  கருத்துக்ககள ேினவுதல் மற்றும் 
ேிழிப்புைர்வூட்டுதல் இடம்சபறுேதுடன், இதில் அவ்ோறு  பாதிப்புக்குள்ளான  ெகல 
நபர்ககளயும், மீள்குடியேற்ற  பிரயதெத்தில்  ஆதரிக்கும் குடிகள்  இருப்பார்களாேின், 
அேர்ககளயும் மற்றும் ெிேில் ெமுதாேத்திகனயும், இப்  சபாதுமக்கள் கருத்துக்ககளக் 
யகட்டறிேதற்கும் மற்றும் ேிழிப்புைர்வூட்டுேதற்கும் கலந்து சகாள்ளச் செய்ேிக்க யேண்டும். 
இந்நிகழ்ச்ெித் திட்டம் சதாடர்பில் நிறுேப்பட்டுள்ள கருத்துக்ககளக் யகட்டறியும்  
செேல்முகற  சதாடர்பில் முகறொர் மற்றும் முகறொரா ேககேில்  தகேல்ககளக்  
யகட்டறிேதற்கும் மற்றும் ேிழிப்புைர்வூட்டுேதற்கும் பரந்த இடப் பரப்புக்கு உரித்தான  
மூயலாபாேங்கள் பேன்படுத்தப்படும். 
 

தகேல்ககளப் பரப்பும் முன்சனடுப்பில், கருத்திட்டத்தின் சேளிப்பகடத்தன்கம 
முன்சனடுக்கப்படுதல் யேண்டும்.எதிர்ேரும் காலங்களில் ஏற்படக்கூடிேமுரண்பாடுககள  
இதனூடாக  குகறக்க முடியும் என்பதுடன், கருத்திட்டம்  தாமதமாதல் சதாடர்பிலும் உள்ள 
ோய்ப்புக்ககளக் குகறத்துக் சகாள்ள முடியும். யமலும் கருத்திட்டத்தின் மூலம்  
இன்னல்களுக்கு முகங்சகாடுப்பேர்களின்  யதகேப்பாடுகள் மற்றும் முன்னுரிகமகளுக்கு  
உகந்த ேககேில்,  ெிறந்தோறு  ஒருங்கிகைப்புச் செய்ேப்பட்ட  ெகல பங்குதாரர்களின்  
ஒன்றிகைந்த பிரேத்தனம்,  அயத யபால ஜனநாேகம் மற்றும் பங்யகற்பு முகறேின் மூலம்  
உருோகிே  ேதார்த்தம், நிகறயேற்றக்கூடிே  மீள்குடியேற்றம் மற்றும்  புனர்ோழ்வுத் 
திட்டசமான்றிகனத் தோரிப்பதற்கு  கருத்திட்டத்திற்கு அேகாெம்  கிகடத்துள்ளது. 

 
மீள்குடியேற்றத் திட்டத்திகனத் தோரிக்கும் பல்யேறான  மட்டங்கள்  சதாடர்பில் 
ஒன்றிகைந்த பங்யகற்பிகன உறுதிப்படுத்துேதற்கு எடுக்கயேண்டிே நடேடிக்கககள் : 
 

 மீள்குடியேற்றத் திட்டத்திகனத் தோரிக்கும்யபாது பங்குசகாள்ள யேண்டிே 
பங்குதாரர்ககள இனங்காணுதல் (கருத்திட்டத்தின் மூலம்  பாதிப்புக்குள்ளான 
நபர்கள், பிரயதெ உத்தியோகத்தர்கள், மீள்குடியேற்றத் தளங்களிலுள்ள   
ஆதரிக்கும் குடிகள், கருத்திட்ட அதிகாரிகள், உதேி நிறுேனங்களின் 
பிரதிநிதிகள்,  சதரிவு  செய்ேப்பட்ட உத்தியோகத்தர்கள், அங்கீகரிக்கும் மற்றும் 
அமுற்படுத்தும் நிறுேனங்கள் மற்றும் அரெ ொர்பற்ற அகமப்புக்கள்). 

 தகேல்ககளப் பரப்புதல் (கருத்திட்டத்தின் மூலம் கிகடக்கும் உரித்துக்கள் 
உட்பட), பதில்ககளப் சபற்றுக் சகாள்ளுேதற்கும், தகேல்ககளக்   
யகட்டறிேதற்கும் மற்றும் ேிழிப்புைர்வூட்டும் செேற்பாட்டிற்கும் சபாருத்தமான 
சபாறிமுகறேிகன அகடோளங் காணுதல். 
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 மனக்குகறககளத் தீர்க்கும் சபாறிமுகறசோன்று (மனக்குகறககளத் தீர்க்கும் 
குழு) மற்றும்   நகடமுகறத் திட்டத்திகன அகடோளங் காணுதல் (யமலதிக 
ேிபரங்களுக்குXIேது பிரிேிகனப் பார்க்கவும்.) 

 
நிகறயேற்று முகேராண்கம/கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகினால் மீள்குடியேற்றச்  
செேற்பாட்டுத் திட்டம்  பிரசுரிக்கப்படுதல்  யேண்டும் என்பதுடன்,  அதகன, ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகபேின் இகைேத் தளம், அந்தந்த மாேட்டச் செேலகங்கள், பிரயதெ  
செேலகங்கள்,  கருத்திட்டத்தின் கீழ்  நிறுேப்பட்டுள்ள  தகேல் நிகலேங்கள் ஆகிேேற்றிற்கு  
ேழங்கப்படுதல் யேண்டும். மீள்குடியேற்றச் செேற்பாட்டுத் திட்டம் ஏகனே இரு   
சமாழிகளிலும் (ெிங்களம், தமிழ்) சபாழிசபேர்ப்புச்  செய்ேப்படுதல்  யேண்டும். 
 

யமற்குறிப்பிட்ட 1 ேது அத்திோேத்தில் காட்டப்பட்டோறு (1.5உப பிரிவு), ெமுதாேத்திகன 
ேிழிப்புைர்வூட்டும் கூட்டங்கள் (07), கமேக்குழுக் கலந்துகரோடல்கள் (44) மற்றும் பிரதான 
தகேல்ககள ேழங்குபேர்களுடன் கலந்துகரோடுதல் (20)களில் 1,450யபரிடமிருந்து 
ேிடேங்கள் கலந்தாயலாெிக்கப்பட்டன (ஆரம்ப மற்றும் இரண்டாந்தர பங்குதாரர்கள்).  
ேிடேங்ககளக் யகட்டறிேதற்கு சதாடர்புபடுத்தப்பட்ட கேனத்திற் சகாள்ளப்பட 
யேண்டிேேர்கள்  சதாடர்பிலான  சபாழிப்பு அறிக்ககXIIIமற்றும் XIVயபான்ற 
பின்னிகைப்புக்களினூடாகக் காட்டப்பட்டுள்ளன.  யமலும்,  சபாதுமக்கள் கருத்துக்ககள  
யகட்டறியும் செேற்பாட்டிற்கான புககப்படங்கள் XVபின்னிகைப்பினூடாகக் 
காட்டப்பட்டுள்ளது.  
 
இந்தக் கருத்துக்ககள  யகட்டறிதல் மற்றும் ேிழிப்புைர்வூட்டும் பங்களிப்புச் செேற்பாட்டிற்கு 
யமலாக, யநரடிோக மற்றும் மகறமுகமாகக் கருத்திட்டத்தினால் பாதிப்புக்குள்ளான 
நபர்களுக்குத் யதகேோன தகேல்ககளப் பரப்பும் இரண்டு சபாறிமுகறகள் 
அமுற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதில் முதலாேதாக, ேதீி பேைிக்கும்  ொகலயோரத்தில்,  
கமேக்குழு மற்றும்  பிரதான தகேல்ககள  ேழங்குபேர்களிடம், சூழல்ொர் மதிப்படீ்டுக் 
குழுேினால் கருத்துக்கள் யகட்டறிேப்பட்டதுடன், இரண்டாேதாக, கருத்திட்டத்துடன் 
சதாடர்பான ெகல பிரயதெ செேலகப்  பிரிவுகள், கிராம உத்தியோகத்தர் சதாகுதிககள 
உள்ளடக்குமாறு  நிகறயேற்று முகேராண்கம/கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகினால்  ெில 
இடங்களில் நடாத்தப்பட்ட  ேிழிப்புைர்வூட்டும்  கூட்டம், கருத்திட்டப் பைிப்பாளர்/பிரதிப் 
பைிப்பாளர் மற்றும் கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகின் உத்தியோகத்தர் குழாமின் மூலம் 
பிரதானமாக  சபாதுமக்ககள  ேிொரிப்பது இடம்சபற்று,  இவ்ேிழிப்புைர்வூட்டும் கூட்டங்கள் 
கட்டகமப்புச் செய்ேப்பட்ட ேககேில் நடாத்தப்பட்டன. அதற்கு  யமலாக, மாேட்ட மற்றும் 
பிரயதெ மட்ட அரெிேல்ோதிகளும்  இக்கூட்டங்களில் கலந்து சகாண்டனர்.  கருத்திட்டம் 
சதாடர்பில் பியரரிக்கப்பட்ட  ேதீி, ொகலயோரத்திகனத் சதரிவு செய்யும் அளவுயகால், 
கருத்திட்டத்தினூடாக இடம்சபறக்கூடிே சூழல்ொர் மற்றும் ெமூகத் தாக்கங்கள், எதிர்மகறச் 
சூழல் மற்றும் ெமூகத் தாக்கங்ககள எளிதாக்கும் நடேடிக்கககள்,  தற்யபாது  காைப்படும் 
காைிச் சுேகீரிப்பு மற்றும் மீள்குடியேற்றச்  செேற்பாடுககள உள்ளடக்கி பல்யேறான 
ஊடகமுன்கேத்தல்கள்,(multimedia presentations)இந்தக் கூட்டங்களுக்குப் பிறகு, கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே அலகின் உத்தியோகத்தர்களினால் நடாத்தப்பட்டன. 
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ேியெடமாக, இக்கூட்டங்களினூடாக இதில் கலந்துசகாள்ளுபேர்களுக்கு  தமது பிரச்ெிகனகள்,  
ெிக்கல்ககள  முன்கேப்பதற்கும்,  அேர்களின் கருத்துக்ககள முன்கேப்பதற்குமான  
ோய்ப்புக் கிட்டுகின்றது.  பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், மாகாை ெகப உறுப்பினர்கள்  மற்றும் 
ஏகனே உள்ளூராட்ெி நிறுேனப் பிரதிநிதிகளினால் தங்கள் ோக்காளர்களின்  கருத்துக்கள் 
மற்றும் பிரச்ெிகனககளப்  பிரதிநிதித்துேப்படுத்தி இவ்ோய்ப்புக்கள் ஆக்கபூர்ேமான 
முகறேில் பாேிக்கப்பட்டுள்ளது. இது, நாட்டின் முக்கிேமான அபிேிருத்திக் 
கருத்திட்டசமான்று என, இதில்  ககதத்துள்ள ெகலரின் சபாதுோன அபிப்பிராேம் என்பதுடன், 
அதகன அமுற்படுத்தும்யபாது சூழல்ொர் மற்றும் ெமூகத் தாக்கங்ககள எளிதாக்குேதற்கு 
நடேடிக்கக எடுக்கப்படும் என அேர்கள்  எதிர்பார்க்கின்றனர். சுேகீரிக்கப்படும்  சொத்துக்கள்   
சதாடர்பில்  சுேகீரித்தல் மற்றும் இழப்படீ்டுக் சகாடுப்பனவு சதாடர்பில் அடிப்பகடச்  
செேற்பாடுககளப்  பூர்த்தி  செய்தல் உட்பட கருத்திட்டத்திற்கான அடிப்பகடச்  
செேற்பாடுககள ேிகரேில் பூர்த்தி செய்தல்  யேண்டும் எனவும் அதனூடாக கருத்திட்டத்தின் 
மூலம்  பாதிப்புக்குள்ளான நபர்கள் முகங்சகாடுக்கும் பிரச்ெிகனககளக்  குகறத்துக்  சகாள்ள 
முடியும் எனவும் அேர்களினால் சேளிக் சகாைரப்பட்டுள்ளது. கலந்துசகாண்டேர்களின் 
கருத்தின் பிரகாரம், ேதீி பேைிக்கும்  ொகலயோரம் மற்றும் சுேகீரிக்கப்படும் பிரயதெ 
எல்கலகள்  சதாடர்பில் யேறுபாட்டிகன உருோக்குதல்  மக்களுக்கிகடயே குழப்பம் மற்றும் 
அே நம்பிக்ககேிகன உருோக்குேதற்கு ஏதுோகும்.  அத்தககே மாற்றத்திகனச்  செய்ேதன் 
மூலம்,  கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு  கருத்திட்டத்தின் பாதகமான  
தாக்கங்களிலிருந்து ேிடுபடுேதற்கு நிரந்தரமாக ெரிோன  யநரத்திற்குத் தீர்மானசமடுப்பதற்கு 
ெிக்கலாக இருப்பதால் நீி்ண்ட சதாந்தரவுகளுக்கு  முகங்சகாடுப்பதற்கு  யநரிடும்.   
 

கருத்திட்டத்தின் இந்தக் கட்டத்தில், சபாதுமக்கள்  பிரதிநிதிகளின் பங்களிப்பு கருத்திட்டத்திற்கு 
பல ேகககளில் நன்கம பேக்கின்றது.  ெமுதாே மட்டங்களில் மக்கள் பிரதிநிதிகளினூடாக  
ெமுதாேத்திகன அகடேதற்கு அேர்கள் ெிறந்த அணுகுமுகறேிகன  ேழங்குேதுடன், 
மக்கள் கருத்துக்ககளக்  கட்டிசேழுப்புேதில் அேர்கள்  ஆர்ேமாகவுள்ளனர்.  தமக்குச் ெமூகப் 
பிரச்ெிகனசோன்று  உருோகும்யபாது மக்கள் முதலாேதாக  செல்லுேது இம்மக்கள்  
பிரதிநிதிகளிடயமோகும்.  இந்தச் ெட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், தமது  ோக்காளர்களுக்கு  
சபாருத்தமான பேன்மிக்க பதில்ககள ேழங்க முடியும்.  அயத யபால அேர்கள்  கருத்திட்டம்  
சதாடர்பில் ேிழிப்புைர்வூட்டப்பட்டிருப்பின் மாத்திரயம அதகன அமுற்படுத்தும்  யேகளேில் 
கருத்திட்டத்திற்கு உதேிேிகன ேழங்க முடியும்.  யமலும்,  சபாதுமக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு 
ஒருங்கிகைப்புத் சதாடர்பில்  ஏயதனும்  சபாறுப்சபான்று  காைப்படுேதுடன்,  அேர்களுள்  
பலர்,  யதெிே மற்றும் மாகாை ெகப மட்டத்தின் அகமச்ெர்கள் என்பதால்,  கருத்திட்டத்திற்கு 
உதேி ேழங்குேதற்கு  ோயதனும் இேலுகமசோன்று அேர்களிடம்  காைப்படுகின்றது. 

 
இப்  சபாதுமக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு  யமலாக,  உேர் மட்ட  அரெ உத்தியோகத்தர்கள்,  அரெ 
ொர்பற்ற அகமப்புக்களின் பிரதிநிதிகள்,  மாேட்ட மதத் தகலேர்கள்,   சபாதுச் செேற்பாடுகள்   
சதாடர்பில் ஆர்ேத்திகனக் சகாண்டேர்களும், மாேட்ட மற்றும் பிரயதெ மட்ட 
ேிழிப்புைர்வூட்டும் நிகழ்ச்ெித் திட்டங்களிற் கலந்து சகாண்டதுடன், தகேல்ககளக் 
யகட்டறியும்  செேற்பாட்டிலும் உதேிேிகன ேழங்குகின்றனர். உரிே ெகல பங்குதாரர்களுடன் 
கலந்துகரோடி, கருத்திட்டத்தின் மூலம் உருோகக்கூடிே  சூழல்ொர் மற்றும் ெமூகப் 
பிரச்ெிகனகளுக்கு ெரிோன  நடேடிக்கக எடுக்கப்பட  யேண்டும் என ேிடேம் மீது மாேட்ட 
மற்றும் பிரயதெ செேலாளர்கள் ேலியுறுத்திேிருந்தனர். யமலும்,  நிர்மாைிப்புப் 
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பைிகள்இடம்சபறும்யபாது, ஒப்பந்த உடன்படிக்கககளில் காட்டப்பட்டோறு.  கழிேகற்றல் 
மற்றம் பாதுகாப்பு நடேடிக்ககககளப் பின்பற்றுேதன் யதகேப்பாடுகள்  சதாடர்பிலும்  
அேர்கள் ேலியுறுத்தி உள்ளனர். கருத்திட்ட அமுலாக்கலின்யபாது,  இது  சதாடர்பில் 
அடிக்கடி மாேட்ட மற்றும் பிரயதெ மட்டங்களில் பின்னூட்டல் மற்றும்  முன்யனற்ற 
மீளாய்வுக் கூட்டங்கள் நடாத்தப்படுதல் யேண்டும் எனவும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. 

 
10.2தகவல்கலள சவளியிடுதல் மற்றும் பரப்புதல் 
 

மக்களுக்குத் தகேல்ககள சேளிேிடுதல், நிகறயேற்று முகேராண்கம/கருத்திட்ட  
முகாகமத்துே அலகினால், பங்குதாரர்களுடன் இகைந்து, ேியெடமாக இடம்சபேர்ந்த 
மக்களுடன்  சேளிப்பகடத்தன்கமயுடன் நடேடிக்கக எடுத்தல்  யபான்ற  ேிடேங்கள் சுே 
ேிருப்புக்கு மாறான மீள்குடியேற்றம் சதாடர்பிலான  யதெிேக்  சகாள்ககேில் காட்டப்பட்ட  
அடிப்பகட சகாள்ககொர் யதகேப்பாடாகும். நிகறயேற்று முகேராண்கம/கருத்திட்ட 
அலகினால் பின்பற்றப்படும் அணுகுமுகறகள்  சேளிப்பகடத் தன்கம மற்றும் திறந்த 
மனதுகடேதாக இருக்கும்யபாது, கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகு மற்றும் கேனத்திற்  
சகாள்ளப்பட யேண்டிேேர்களுக்கிகடயே பரஸ்பர நம்பிக்கக உேர் மட்டத்தில்  
கட்டிசேழுப்பப்படுகின்றது. உண்கமககள மூடி மகறப்பதற்கு நடேடிக்கக  
எடுக்கப்படுமாேின், ெந்யதகங்கள் மற்றும் அேநம்பிக்கக உருோகி அதனூடாக  கருத்திட்ட 
அமுலாக்கம் மீது   பாதகமான எதிர்மகறத் தாக்கங்கள் உருோகக்கூடும்  என்பதுடன் திறந்த 
மனதுடன் நடேடிக்கக  எடுத்தல் கருத்திட்டப்  பைிேின்  சேற்றிக்கு   காரைமாக 
அகமயும். பலயநாக்கு ஊடகங்ககள முன்கேப்பதற்கு யமலாக, கருத்திட்டம்   சதாடர்பிலான 
ேிபரங்கள் மற்றும்  இழப்படீ்டுக்  சகாடுப்பனவு  ேிரபங்ககள உள்ளடக்கி ெிறந்தோறு  
தோரிக்கப்பட்டேிபரத்தாளும் (துண்டுப்பிரசுரம்), இக்கூட்டங்களில்  
கலந்துசகாண்டேர்களுக்கிகடயே  பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது.  பியரரிக்கப்பட்ட  அதியேகேதீி  
அபிேிருத்திப் பைிேின் மூலம்,  பாதிப்புக்குள்ளாகும் நபர்களுக்கான  உரித்துக்கள்,  யமலதிக  
ேிபரங்ககள  சதளிவுபடுத்துேதற்காக  சதாடர்பு சகாள்ளப்பட யேண்டிே நபர்களின்  
முகேரிகள் மற்றும்  சதாகலயபெி இலக்கங்கள்  இத் துண்டுப் பிரசுரத்தில்   
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. (இத் துண்டுப் பிரசுரத்தின் பிரதி பின்னிகைப்பு இலக்கம் 
IVஎன்றோறு, இவ் அறிக்ககேில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது). 
 

யமலும், காைிச் சுேகீரிப்பு மற்றும் மீள்குடியேற்ற முன்சனடுப்புத் சதாடர்பில் கருத்திட்டத்தின் 
மூலம்  பாதிப்புக்குள்ளாகும் அயநகமாயனாருக்கு  இன்னமும்  ெிறந்த ேிழப்புைர்வு 
கிகடக்காகமேினால்,  சபாதுமக்களுக்குத் தகேல்ககள ேழங்கும் முன்சனடுப்பிகன யமலும் 
அமுலாக்கஞ் செய்தல் யேண்டும். ஆதலால், பின்ேருமாறு சபாதுமக்ககள  
ேிழிப்புைர்வூட்டும் முன்சனடுப்பு, கருத்திட்டத்தினூடாகத்  சதாடர்ந்து  இடம்சபறுதல் 
யேண்டும் என சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. ேிபரங்களுக்கு அட்டேகை இலக்கம் 62ஐப் 
பார்க்கவும். 
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அட்டவலை இைக்கம் 62:பிதரரிக்கப்பட்ட எதிர்கொை சபொதுமக்கலள 
விழிப்புைர்வூட்டும்திட்டம் 

ச யற்பொடுகள் தநொக்கம் கொைவலரயலற சபொறுப்பு 
வகிக்கும் அைகு 

கருத்திட்டத்தின் மூலம் 
பாதிப்புக்குள்ளான  
நபர்களின் ேடீுகளுக்குச் 
செல்லுதல். 

இலக்கம். 2 இன் 
கீழ் காட்டப்பட்ட 
அறிேித்தலிகனப் 
பகிர்ந்தளித்தல். 

SECெட்டத்தின் 03 ேது 
அத்திோேத்தில் 
அறிேித்தல்கள்  
சேளிேிடப்பட்டதுடன் 

பிரயதெ  
செேலாளர், கிராம 
உத்தியோகத்தர்கள், 
கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே 
அலகு. 

கருத்திட்டத்தின் மூலம் 
பாதிப்புக்குள்ளான 
நபர்களுக்கு  உரித்துக்கள் 
சதாடர்பான  திட்டத்தின் 
ெிங்கள சமாழிப் 
பிரதிேிகனப் 
பகிர்ந்தளித்தல். 

கருத்திட்டத்தின் 
மூலம் 
பாதிப்புக்குள்ளான 
நபர்களுக்கு 
அேர்களுக்கான 
உரித்துக்கள் 
சதாடர்பில் புரிந்து 
சகாள்ளுேதற்கு 
உதவுதல். 

மீள்குடியேற்ற இறுதித் 
திட்டம்  
பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டதுடன் 
 

கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே 
அலகு மற்றும் 
சூழல்ொர் மற்றும் 
ெமூக 
அபிேிருத்தித் 
திகைக்களம் 

Consultation with PAPs 
கருத்திட்டத்தின் மூலம் 
பாதிப்புக்குள்ளான 
நபர்களுடன் 
கலந்தாயலாெித்தல். 
 

காைிச் சுேகீரிப்பு 
முன்சனடுப்பிகனத் 
சதளிவுபடுத்தல். 

SEC ெட்டத்தின் 03 ேது 
அத்திோேத்தின் (அ) 
அறிேித்தலிகன 
பிரசுரிப்பதற்கு முன்னர் 

பிரயதெ  
செேலாளர், 
சூழல்ொர் மற்றும் 
ெமூக 
அபிேிருத்தித் 
திகைக்களம், 
கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே 
அலகு. 

கிராம உத்தியோகத்தர் 
பிரிவு மட்டங்களில் 
கருத்திட்டத்தின் மூலம் 
பாதிப்புக்குள்ளானேர்ககள, 
குழுோக ெந்தித்தல். 

உறுதி 
உரிி்த்துக்ககளத் 
தீர்மானித்துக்  
சகாள்ளுேதற்கு SEC 

ெட்டத்தின் 09 ேது 
அத்திோேத்தின் (1) 
ேிடேங்ககள 
ேிொரகை  
செய்ேதற்கு 
ஆஜராகுேதற்கு 
பழகுதல் மற்றும் 
அதில் 
முன்கேக்கப்பட 
யேண்டிே 
ஆேைங்ககள 
சதளிவுபடுத்துதல். 

9 (1) ேது பிரிேின்  
ேிொரகைகளுக்குப் 
பின்னர். 

கிராம 
உத்தியோகத்தர்கள், 
மீள்குடியேற்ற 
உதேிோளர்கள், 
கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே 
அலகு 
 

கருத்திட்ட முகாகமத்துே 
அலகினால் 
கட்டிசேழுப்பக்கூடிே 

மீள்குடியேற்றத்திற்கு 
பேன்படுத்தக்கூடிே 
மாற்றிடங்ககளக் 

மீள்குடியேற்றத்திற்கு 
முன்னர் 

பிரயதெ 
செேலாளர்,கிராம 
உத்தியோகத்தர்கள், 
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மீள்குடியேற்றத் 
தளங்ககளத் சதரிவு  
செய்ேதற்கு 
கருத்திட்டத்தின் மூலம் 
பாதிக்கப்பட்டேர்கள் 
மற்றும் பிரயதெத்தின்  
ஆதரிக்கும்  
குடிகளுடனான 
கூட்டங்கள். 

கலந்துகரோடுதல். மீள்குடியேற்ற 
உதேிோளர்கள், 
கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே 
அலகு, சூழல்ொர் 
மற்றும் ெமூக 
அபிேிருத்தித் 
திகைக்களம். 
 

கருத்திட்டத்தின் மூலம் 
பாதிக்கப்பட்டேர்களுடன் 
கூட்டம் 

மீள்குடியேற்றத்தின் 
பின் ஏற்படும் 
பிரச்ெிகனகள் 
மற்றும்  
கருத்திட்டத்தின் 
மூலம் 
பாதிப்புக்குள்ளாகும் 
நபர்களுக்கான ஒரு 
ெமுதாேத்திகன 
நிறுவுதல். 

மீள்குடியேற்றத்தின் 
பின் 

பிரயதெ  
செேலாளர், கிராம 
உத்தியோகத்தர்கள், 
மீள்குடியேற்ற 
உதேிோளர்கள், 
கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே 
அலக, சூழல்ொர் 
மற்றும் ெமூக 
அபிேிருத்தித் 
திகைக்களம். 

கருத்திட்ட முகாகமத்துே 
அலகினால் 
கட்டிசேழுப்பக்கூடிே 
மீள்குடியேற்றத் 
தளங்ககளத் சதரிவு  
செய்ேதற்கு 
கருத்திட்டத்தின் மூலம் 
பாதிக்கப்பட்டேர்கள் 
மற்றும் பிரயதெத்தின்  
ஆதரிக்கும்  
குடிகளுடனான 
(பழங்குடிேினர்) 
கூட்டங்கள். 

மீள்குடியேற்றத்திற்கு 
பேன்படுத்தக்கூடிே 
மாற்றிடங்ககளக் 
கலந்துகரோடுதல் 

மீள்குடியேற்றத்திற்கு 
முன்னர் 

பிரயதெ 
செேலாளர்,கிராம 
உத்தியோகத்தர்கள், 
மீள்குடியேற்ற 
உதேிோளர்கள், 
கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே 
அலகு, சூழல்ொர் 
மற்றும் ெமூக 
அபிேிருத்தித் 
திகைக்களம். 
 

கருத்திட்டத்தின் மூலம் 
பாதிக்கப்பட்டேர்களுடன் 
கூட்டம் 

மீள்குடியேற்றத்தின் 
பின் ஏற்படும் 
பிரச்ெிகனகள் 
மற்றும்  
கருத்திட்டத்தின் 
மூலம் 
பாதிப்புக்குள்ளாகும் 
நபர்களுக்கான ஒரு 
ெமுதாேத்திகன 
நிறுவுதல். 

மீள்குடியேற்றத்திற்குப் 
பின்னர். 

பிரயதெ  
செேலாளர், கிராம 
உத்தியோகத்தர்கள், 
மீள்குடியேற்ற 
உதேிோளர்கள், 
கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே 
அலக, சூழல்ொர் 
மற்றும் ெமூக 
அபிேிருத்தித் 
திகைக்களம். 

 
குறிப்பு : கலந்தாயலாெித்தல்  சதாடர்ந்து இடம்சபறும் முன்சனடுப்பு என்பதுடன்,  கருத்திட்ட 
உத்தியோகத்தர் குழாம் மற்றும்  கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளானேர்களுக்கிகடயே  
கலந்துகரோடல்ககளத்  சதாடர்ந்து நடாத்துதல். 
மூலாதாரம் : CEP/Stage 3/RAP/Data 
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10.3 சபொது தகவல் நிலையங்கள் 

 

கருத்திட்டத்தின் மூலம்  பாதிக்கப்பட்டேர்களுள் அதிகமானேர்கள்  இடம்சபேரும் 
இடங்களிலும் மற்றும் அந்த இடங்களில் மீதமாகியுள்ள  ெமுதாேங்கள் நிர்மாைிப்பின் 
காரைமாக  பாதிப்புக்குள்ளாகும் பிரதான இடங்களிலும், பியரரிக்கப்பட்ட  சபாது தகேல் 
நிகலேங்கள் அகமக்கப்படும்.  கருத்திட்ட  யநாக்கங்கள், திட்டங்கள், காைிச் சுேகீரிப்பு, 
மீள்குடியேற்றம், மனக்குகறககளத் தீர்க்கும் சபாறிமுகற, மனக்குகறககளத் தீர்க்கும் குழு 
மற்றும் நிர்மாைிப்பு முன்சனடுப்பு   யபான்ற ேிடேங்கள்  சதாடர்பில்  ெிறந்த அறிேிகனப் 
சபற்றுள்ள   சதாடர்பாடல்  உதேிோளர் ஒருேர்  இந்தப் சபாதுத் தகேல் நிகலேத்தில் 
யெகேக்கு அமர்த்தப்படுதல் யேண்டும். நிகறயேற்று முகேராண்கம/கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே அலகினால் மீள்குடியேற்றச்  செேற்பாட்டுத் திட்டத்திகன  உள்ளடக்கி 
யதகேோன தகேல்கள் ேழங்கப்படுதல்  யேண்டும். 

 

10.4எச்.ஜ.வ/ீஏ.ஐ.டி.எஸ்  மற்றும் ஏலனய  மூகப் பொதுகொப்புக் சகொள்லககள்  
சதொடர்பிைொன விழிப்புைர்வு. 
 

இக் கருத்திட்டத்தின் கீழ் அபிேிருத்தி செய்ேப்படும் ஒவ்சோரு ேதீிேிகனயும்  
நிர்மாைிப்பதற்குத் சதாடர்புபடும்  ெகல பகுதிேினரும் சுகாதாரம் மற்றும் ஆயராக்கிேத்திகன 
உறுதிப்படுத்துதல் மிகவும் முக்கிேமாகும். இக்கருத்திட்டத்திற்சகன பிரதான குழுக்கள் 
இரண்டு  காைப்படுேதுடன்,  ஒன்று, நகரப்புறத்தில் ேெிக்கின்ற  சதாகுதி மற்கறேது  
கருத்திட்ட உத்தியோகத்தர் குழாம் (சதாழிலாளர்கள்,  சதாழில்நுட்ப ேல்லுனர்கள் மற்றும்  
உத்தியோகத்தர்கள்).ேியெடமாக ேதீிேிகன நிர்மாைிப்பதற்கு பியரரரிக்கப்பட்ட கட்டம், 
ேடயமல் மாகாைம் மற்றும் மத்திே மாகாைத்தின்  கிராம பிரயதெங்களிகன ஊடறுத்துச்  
செல்லுகின்றது. சேளிக்கள  ஆய்வுகளில் இனங்காைப்பட்டோறு, கேனத்திற் சகாள்ளப்பட 
யேண்டிே ஆபத்து நடத்கத பற்றிே அறிவு கிராம ோெிகள் மற்றும்  
சதாழிலாளர்களுக்கிகடயே ஒப்படீ்டு ரீதிேிேல் குகறந்த மட்டத்திலுள்ளது. 
HIV/AIDSசதாடர்பில் கேனத்திற் சகாண்ட  இலங்கக  குகறந்த இன்னலிகனக்  சகாண்ட  
நாடாக இருந்தாலும்,  ேதீிேின் நிர்மாைப்  பைிகளில் ஈடுபடுேதற்கு  நகரப் 
பிரயதெங்களுக்கு  சேளி நபர்கள் ேருேதனூடாக ெில தீேிரமான  அபாேங்கள்  எழக்கூடும்.  
இந்த அபாேம் உரிே இரு பகுதிேினரிடமும்  காைப்படுேதால்  கருத்திட்டத்தின் இம்  
கமேக்குழு  (குடிேிருப்பாளர்கள்,  சதாழிலாளர்கள்,  சதாழில்நுட்ப ேல்லுனர்கள் மற்றும் 
உத்தியோக்தர்கள்)  சதாடர்பில் ேிழிப்புைர்வூட்டும் நிகழ்ச்ெித் திட்டங்ககள நடாத்துேதற்கு 

பரிந்துகர   செய்ேப்படுகிறது. அட்டேகை இலக்கம் 63 இல் காட்டப்பட்டோறு இந்த 
ேிழிப்புைர்வூட்டும் நிகழ்ச்ெித் திட்டங்களினூடாக பல முக்கிே ேிடேங்கள் உள்ளடக்கப்படுதல்  
யேண்டும். 
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அட்டவலை இைக்கம் 63: விழிப்புைர்வூட்டும் நிகழ்ச் ித் திட்டங்களில் வைியுறுத்த 
தவண்டிய  விடயங்கள்  

இைக்கிடப்பட்
ட குழு 

 

நடொத்தப்பட  
தவண்டிய இடம் 

வைியுறுத்த தவண்டிய 
விடயங்கள் 

வித ட விடயங்கள் 

நகரக் 
குடியேறிகள்/கு
டிேிருப்பாளர்க
ள் 

ேதீி நிர்மாைப் பைிகள் 
ஆரம்பிக்க முன்னர் 
ேதீி பேைிக்கும்  
ொகலயோரத்தில் 
அகமந்துள்ள  பிரதான 
குடிேிருப்புப்  
பிரயதெத்தில் 
நடாத்தப்படுதல்  
யேண்டும்.   

1. ெிறந்த உடல் 
ஆயராக்கிேத்திகன 
முன்சனடுத்துச்  செல்லுேதில் 
நடத்கத முகறேின் 
முக்கிேத்தும்.   

2. இது  சதாடர்பிலுள்ள  யதெிேக் 
சகாள்கககள் 

3. ஒவ்சோரு குழுவுக்குமான 
ொத்திேமான அச்சுறுத்தல்கள். 

4. பாதுகாப்பு நடேடிக்கககள் 

 

இது அேர்களின்  
ெமூகம் மற்றும் 
கலாொர 
அகடோளத்திங்கு 
பங்கம்  ஏற்படாதோறு  
இடம்சபறுதல்  
யேண்டும். 
இந்நிகழ்ச்ெித் 
திட்டத்தில் 
பங்குபற்றுதல் 
குடிேிருப்பாளர்களுக்கு 
கட்டாேமாக 
இருக்கக்கூடாது. 
 

சதாழிலாளர்க
ள் 

ஒவ்சோரு 
ஒப்பந்தக்காரரின் கீழ் 
கடகமோற்றும்  
சதாழிலாளர் 
குழுக்ககள 
உள்ளடக்குமாறு, 
ேதீிேின்  நிர்மாைப் 
பைிகள்  ஆரம்பிக்க 
முன்னர் 
நடாத்தப்படுதல்  
யேண்டும். 

1. ெிறந்த உடல் 
ஆயராக்கிேத்திகன 
முன்சனடுத்துச்  செல்லுேதில் 
நடத்கத முகறேின் 
முக்கிேத்தும்.   

2. இது  சதாடர்பிலுள்ள  யதெிேக் 
சகாள்கககள் 

3. ஒவ்சோரு குழுவுக்குமான 
ொத்திேமான அச்சுறுத்தல்கள். 

4. பாதுகாப்பு நடேடிக்கககள் 

5. ெிறுேர் உரிகமகள் மற்றும் 
துஸ்பிரயோகங்கள் 

 
6. நிர்மாைப் பைிேின் காரைமாக 

கிராமோெிகளின் ோழ்ோதாரம் 
மீது ஏற்படக்கூடிே தகடககளக் 
குகறத்தல். 
 

இந் நிகழ்ச்ெித் 
திட்டங்களில் கலந்து 
சகாள்ளுேது  
சதாழிலாளர்களுக்குக்  
கட்டாேமாக இருத்தல்  
யேண்டும். 

சதாழில்நுட்ப 
ேல்லுனர்கள் 
மற்றும் 
உத்தியோகத்தர்
கள். 

ஒவ்சோரு 
ஒப்பந்தக்காரரின் கீழ் 
கடகமோற்றும்  
சதாழிலாளர் 
குழுக்ககள 

1. ெிறந்த உடல் 
ஆயராக்கிேத்திகன 
முன்சனடுத்துச்  செல்லுேதில் 
நடத்கத முகறேின் 
முக்கிேத்தும்.   

இந் நிகழ்ச்ெித் 
திட்டங்களில் கலந்து 
சகாள்ளுேது  ெகல  
சதாழில்நுட்ப 
ேல்லுனர்களுக்கும் 
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உள்ளடக்குமாறு, 
ேதீிேின்  நிர்மாைப் 
பைிகள்  ஆரம்பிக்க 
முன்னர் 
நடாத்தப்படுதல்  
யேண்டும். 

2. இது  சதாடர்பிலுள்ள  யதெிேக் 
சகாள்கககள் 

3. ஒவ்சோரு குழுவுக்குமான 
ொத்திேமான அச்சுறுத்தல்கள். 

4. பாதுகாப்பு நடேடிக்கககள் 

5. ெிறுேர் உரிகமகள் மற்றும் 
துஸ்பிரயோகங்கள் 

6. நிர்மாைப் பைிேின் காரைமாக 
கிராமோெிகளின் ோழ்ோதாரம் 
மீது ஏற்படக்கூடிே தகடககளக் 
குகறத்தல். 

7. ஊழிேர் ெட்டங்கள் மற்றும் 
உரிகமகள். 

 

மற்றும் 
உத்தியோகத்தர்களுக்கு
ம்  கட்டாேமாக 
இருத்தல்  யேண்டும். 

மூலாதாரம்: CEP/Stage 3/RAP/Data 

 

HIV/AIDS உட்பட, கேனத்திற் சகாள்ளப்பட  யேண்டிே மனித  நடத்கத  சதாடர்பிலும்,  
கருத்திட்டம்,  சதாடர்பான ஏகனே  செேற்பாடுகளுக்குமான ெகல  யதெிேக் சகாள்கககள் 
மற்றும்  ஒழுங்கு ேிதிகள் சதாடர்பிலும்  சதாழிலாளர்கள் மற்றும் ெகல அலுேலகக்  
குழாமிகனயும்  ேிழிப்புைர்வூட்டுதல் யேண்டும். இவ்ோறான  ஒவ்சோரு  சகாள்கக 
மற்றும் கருத்திட்டத் யதகேப்பாடுகள் சதாடர்பிலும் ஒவ்சோரு ஒப்பந்தக்காரகரயும் 
ேிழிப்புைர்வூட்டுதல்  கருத்திட்டப் பைிப்பாளரின்  சபாறுப்பாகும். 
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அத்தியொயொம்XI:நிறுவனம் ொர் ஏற்பொடுகள் 
 

11.1 வதீி அபிவிருத்தி அதிகொர  லப மற்றும் கருத்திட்ட முகொலமத்துவ அைகு 
 

ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகப,  பகுதிேளேிலான அரெ நிறுேனசமான்றாேதுடன், அது உேர் 
கல்ேி மற்றும் சபருந் சதருக்கள் அகமச்ெின் கீழ் அமுற்படுத்தப்படுகின்றது. அது 
கருத்திட்டத்தின் நிகறயேற்று முகேர் நிறுேனமாக செேற்படுேதுடன், கருத்திட்டம் 
நிகறேகடயும் ேகர,  அதற்கான  பைிககள  முகாகம  செய்ேதற்கு ஒரு ேியெட 
நிறுேனசமான்று நிறுேப்பட்டு ேருகின்றது. அந்த நிறுேனம் கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகு 
எனப் சபேரிடப்பட்டுள்ளது என்பதுடன், கருத்திட்டம் சதாடர்பில் ெகல நடேடிக்ககககளயும் 
திட்டமிடுதல் மற்றும் அமுற்படுத்துதல் அதனூடாக இடம்சபறுகின்றது. 
 
சுே ேிருப்புக்கு ேியராதமான குடியேற்றத்திகனத் திட்டமிடுதல், அமுற்படுத்துதல் மற்றும் 
கண்காைிப்பு  யபான்ற பைிகள் பல்யேறான அகமச்சுக்கள் மற்றும் நிறுேனங்களுடன்   
சதாடர்புபட்டு முன்சனடுக்கப்பட்டுேருகின்றது. கருத்திட்ட அமுலாக்கலின் ெகல சபாறுப்பும் 
இலங்கக அரசு மற்றும்   சபருந்சதருக்கள் ேிடேத்திற்குப்  சபாறுப்பான  யநசராத்த 
அகமச்ொன உேர் கல்ேி மற்றும் சபருந்சதருக்கள் அகமச்சுக்கும் ஒப்பகடக்கப்பட்டுள்ளது. 
உேர் கல்ேி மற்றும் சபருந் சதருக்கள் அகமச்ெின் கண்காைிப்பின் கீழ், இக் கருத்திட்டத்தின் 
அமுலாக்கத்தின்  நிர்ோகப் சபாறுப்பு,    யதெிே ேதீிகள் ேகலேகமப்பிகன  நிர்ேகித்து 
ேரும் பிரதான நிறுேனமான ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகபேினால் 
நிகறயேற்றப்படுகின்றது.  
 
காைிச் சுேகீரிப்புச் ெட்டத்தின் பிரகாரம், காைிச் சுேகீரிப்பு மற்றும்  இழப்படீ்டுக்  
சகாடுப்பனவு பைிகள்  இடம்சபற்றுேரும்  பிரதான  பிரிோக ேிளங்குேது, பைிப்பாளர் 
ஒருேரின்  கீழ் அமுற்படுத்தப்படும் ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகபேின் காைிப் பிரிோகும். 
எவ்ோறாேினும்,  ஏயதனும் ஒரு நிகலேின் கீழ், ேியெடமான கருத்திட்டத்தின்  
சபாறுப்பிகன  ேகிப்பதற்காக கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகு, உேர் கல்ேி மற்றும்  
சபருந்சதருக்கள் அகமச்ெினால் நிறுேப்பட்டு ேருகின்றது. காைிச் சுேகீரிப்பு 
முன்சனடுப்பிகன  ேிகரவுபடுத்துேதற்சகன, தமது  கருத்திட்டத்திற்கான  காைிேிகனச்  
சுேகீரிக்கும் சபாறுப்பு இக் கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகுக்கு  ஒப்பகடக்கப்படுகின்றது. 
கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகு, ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகபேின்  கண்காைிப்பின் கீழ்  
அமுற்படுத்தப்படுேதுடன். அதன் பைிககளத் துரிதப்படுத்துேதற்சகன உேர் கல்ேி மற்றும் 
சபருந்சதருக்கள்  அகமச்சுடன்  யநரடித்  சதாடர்புகளிகனக் சகாண்டு  செேற்பட்டு 
ேருகின்றது.  உரிே அதிகாரிகளின்  உடன்பாட்டுடன்,   திட்டமிடப்பட்ட   செேல் சநறித்  
சதாடரினூடாக, குறிப்பிடட காலேகரேகறயுடனான நிகழ்ச்ெித் திி்ட்டசமான்று, கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே அலகினால் நிகறயேற்றப்பட்டு ேருகின்றது.  அதன் பிரகாரம், அமுற்படுத்தும் 
மட்டத்தில் மீள்குடியேற்றச்  செேற்பாட்டுத் திட்டத்திகன அமுற்படுத்துதல்  சதாடர்பில்  
யகந்திர நிகலேமாக ேிளங்குேது கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகாகும். உேர் கல்ேி மற்றும் 
சபருந் சதருக்கள் அகமச்ெின்  ேழிகாட்டல், கண்காைிப்பு மற்றும்  சபாதுத் திகறயெரிேின்  
ஏற்பாடுகளின் கீழ்,  குறிப்பிி்ட்டசதாரு நிதி இகறகம மற்றும் நிர்ோக சநகிழ்வுத் 
தன்கமயுடன் கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
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11.1.1. கருத்திட்ட முகொலமத்துவ அைகு/வதீி அபிவிருத்தி அதிகொர  லப 
 
மீள்குடியேற்ற  செேற்பாட்டுத் திட்டத்திகன  அமுற்படுத்தும் சபாறுப்பு, ேதீி அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகபயுகடேது என்பதுடன், கருத்திட்டத்திகன அமுற்படுத்துேதற்சகன 
அகமக்கப்பட்டுள்ள கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகு  அதன் யநரடிப்  சபாறுப்பிகன  
ேகிக்கின்றது.ஒரு குறிப்பிட்ட காலேகரேகறக்ககமே, செேற்படும்  நிறுேனசமான்றான 
கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகு,  கருத்திட்டப்  பைிப்பாளர்  ஒருேரின் தகலகமேிலும்,  
சபாறிேிேல்,  மீள்குடியேற்றம்,  காைிச் சுேகீரிப்பு மற்றும் சுற்றுச் சூழல்  
செேற்பாடுகளுக்கான  அலுேலகக் குழாம் மற்றும் ஏகனே உதேித் தரங்களுக்குரித்தான 
அலுேலகக் குழாமிகனக் சகாண்டுள்ளது.  மீள்குடியேற்ற  செேற்பாட்டுத் திட்டத்திகனத் 
திட்டமிடுதல் மற்றும் அமுற்படுத்துதல்  சதாடர்பில் கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகு 
பின்ேரும் பைிககள  நிகறயேற்றுகின்றது : 
 

A. மீள்குடிதயற்ற  ச யற்பொட்டுத் திட்டத்திலனத் தயொரித்தல் 

 

ேதீி பேைிக்கும் நிலக்  யகாட்டிகன அகடோளமிடுேதற்கு யதகேோன ேெதிககள 
ேழங்குதல் மற்றும் கருத்திட்டத்தின் மூலம்  பாதிப்புக்குள்ளான நபர்ககள அகடோளங்  
காண்பதனூடாக மீள்குடியேற்ற  ஆயலாெகருக்கு/குழுவுக்கு  உதவுதல், ஆய்வுகள், ஏகனே  
ஆரம்ப மற்றும் இரண்டாந்தரத் தரவுகளினூடாக உரிே பிரயதெத்தில் ெமூக மற்றும் சூழல்ொர் 
மதிப்படீ்டிகன முன்சனடுப்பதற்கு  உதவுதல், பிரயதெ  செேலகப் பிரிவு மட்டங்களில் 
நடாத்தப்படும் ேிழிப்புைர்வூட்டும் நிகழ்ச்ெித் திட்டங்களுக்கு  உதவுதல், கலந்துசகாள்ளுதல், 
கேனத்திற்  சகாள்ளப்பட யேண்டிேேர்களுடன் நடாத்தப்படும் கூட்டங்கள் மற்றும் கமேக் 
குழுவுடன்  நடாத்தப்படும் கலந்துகரோடல்களுக்கு உதவுதல் மற்றும்  ேகரவு  செய்ேப்பட்ட 
மீள்குடியேற்ற  செேற்பாட்டுத் திட்ட முன்சனடுப்பிகன மீளாய்வு  செய்தல். 
 

B. கொைிச் சுவகீரிப்பு 
 
காைிச் சுேகீரிப்புக்கான  ேிண்ைப்பப் படிேத்திகனத் தோரித்தல், மீள்குடியேற்றத் 
திட்டத்துடன், காைி மற்றும் காைி அபிேிருத்தி அகமச்சுக்கு அனுப்புேதற்கு அதகன  உேர் 

கல்ேி மற்றும்  சபருந் சதருக்கள் அகமச்சுக்கு ேழங்குதல்.  காைி மற்றும் காைி 
அபிேிருத்தி அகமச்ெினால் உரிே ேிண்ைபப் படிேம் ஏற்றுக் சகாள்ளப்பட்டதன் பின்னர், 
காைிச் சுேகீரிப்பு உத்தியோகத்தராக  பிரயதெ  செேலாளர் நிேமிக்கப்பட்டதன்  பின்னர் 
காைிச் சுேகீரிப்புச் செேற்பாட்டிகன அமுற்படுத்துேதற்கு உதவுதல், காைிச் சுேகீரிப்புச்  
செய்றபாட்டின் பல்யேறான படிநிகலகளுக்குத் யதகேோன ஆேைங்ககளத் தோரித்தல். 
அவ் ஆேைங்ககள மும்சமாழிேிலும்  சமாழிசபேர்த்தல், ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார 
ெகபேின் உரித்தின் கீழ் காைி ேழங்கப்படும் ேகர காைிச் சுேகீரிப்புப்  பைிக்கு  சநருங்கிே 
உதேிேிகன ேழங்குதல். 
 
யதகேோன ஆேைங்கள், உரித்திகன நிரூபிக்கும் ஆதாரங்களுடன், காைி  சதாடர்பிலான 
உரித்து  சதாடர்பில் ேிடேங்ககள ேிொரகை  செய்யும்யேகளேில் முன்கேப்பதற்கு 
உதவுேதனூடாக கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும்  நபர்களுக்கு தமது காைி, 
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கட்டிடங்கள் மற்றும்  பேிர் ேளர்ப்புக்களுக்கு இழப்படீுககள  ேழங்குேதற்கு உதவுதல் 
மற்றும் யதகேயேற்படின், ேியெடமாக, கேனத்திற் சகாள்ளப்பட யேண்டிே நிகலேிலுள்ள 
நபர்களுக்கு (நலிேகடந்த நபர்கள்) அவ்ேிொரகைகள் சதாடர்பில் கலந்துசகாள்ளச் 
செல்லுேதற்குப் யபாக்குேரத்து ேெதிககள ேழங்குதல். 
 

உரிேோறு  தாமதமின்றி,  இழப்பீி்ட்டுக்   சகாடுப்பனேிகன  ேழங்குேதற்கு கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே அலகு/பிரயதெ செேலாளர்/ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகபக்கு  
யபாதுமானோறு   நிதியுள்ளது என்பகத உறுதிப்படுத்திக்  சகாள்ளுதல். 
 
C. மீள்குடிதயற்றப் பயன்கள் 

 
மீள்குடியேற்ற முன்சனடுப்புத் சதாடர்பில் பின்ேரும் செேற்பாடுகளுக்கு கருத்திட்ட 

முகாகமத்துே அலகு தனது கேனத்திகனச்  செலுத்துதல்  யேண்டும்.  அகே : 
 

1. மீள்குடியேற்றச் செேற்பாட்டுத் திட்டம் உத்தியோகபூர்ே ரீதிேில்  
அங்கீகரிக்கப்பட்டதுடன் தேகல்ககள சேளிேிடுேகத  ஆரம்பித்தல். 

2. உரித்துத் திட்டத்தின் பிரகாரம் மீள்குடியேற்றத்தின் நிதிொர்  பேன்ககள ேழங்குதல். 
3. கேனத்திற்  சகாள்ளப்பட்ட யேண்டிே நிகலேிலுள்ள நபர்கள்,  சபண்கள் மற்றும்  

யநாோளி நபர்களுக்கு நிதிொர்  சகாடுப்பனவுககள ேழங்கும்யபாது அேர்களுக்கு 
உரித்தான ெரிோன நிதி கிகடத்துள்ளதா மற்றும் அந்நிதி ெரிோனோறு 
பாேிக்கப்பட்டுகின்றதா என்பது சதாடர்பில் ேியெட கேனத்திகனச் செலுத்துதல். 

4. நிதிக் சகாடுப்பனேிகன முன்சனடுக்கும்யபாது அதிக சேளிப்பகடத்தன்கமயுடன் 
அப்பைிேிகன முன்சனடுத்தல். 

5. மீள்குடியேற்றப் பேன்ககள ேழங்குேதற்குப்  யபாதுமான  ஏற்பாடுகள் கருத்திட்ட  
முகாகமத்துே அலகு/ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகபேிடம் உள்ளதா என்பகத 
உறுதிப்படுத்திக் சகாள்ளுதல். மீள்குடியேற்றப் பேன்கள் பிரயதெ செேலகங்களினூடாக  
ேழங்கப்பட மாட்டாது. 

6. கருத்திட்டத்தினூடாக  பாதிக்கப்பட்ட ெமுதாேச்  சொத்துக்கள் மற்றும் மதம்ொர்  
சொத்துக்களுக்கான புதிே சொத்துக்ககள ேிகரேில் ேழங்குதல். 

7. சதரிவு  செய்ேப்பட்ட பாதிப்புக்குள்ளான   நபர்களுக்கு ேருமான மறுெீரகமப்புக்  
கருத்திட்டங்ககள அமுற்படுத்துதல். 

8. தம் மூலம் ேழங்கப்பட்ட  தளங்களில் மீள்குடியேறியுள்ள கருத்திட்டத்தின் மூலம்  
பாதிப்புக்குள்ளான நபர்களுக்குத் யதகேோன  உதேிேிகன ேழங்குதல். 

9. பியரரகைக்கு உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள கருத்திட்டத்தின் மூலம் 
பாதிப்புக்குள்ளானேர்களுக்கு, மீள்குடியேற்ற செேற்பாட்டுத் திட்டம் 
அங்கீகரிக்கப்பட்டதுடன்,  அேர்களுக்கான  மீள்குடியேற்றத் தளம்  சதாடர்பில் 
ேிழிப்புைர்வூட்டுதல் இடம்சபறுதல் யேண்டும் என்பதுடன்,  சபாருத்தமான  
காைேிகன சுேகீரித்தல்/சகாள்ேனவு செய்தல், பேனாளிகளின் பங்களிப்பு,  
ஆதரிக்கும் குடிகளின் உடன்பாடு, உட்கட்டகமப்பு ேெதிகள் அபிேிருத்தி, ேடீகமப்பு  
யபான்றன அதற்குள் உள்ளடக்கப்படும். 

10. மீள்குடியேற்ற  செேற்பாட்டுத் திட்டத்திகன அமுற்படுத்துதல்  சதாடர்பில்  உள்ளக 
மற்றும் சேளிேகக்  கண்காைிப்புச் செேற்பாட்டிகன முன்சனடுத்தல் 
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11.1.2 சுற்றொடல் மற்றும்  மூக அபிவிருத்திப்  பிரிவு (ESDD) 

 

ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகபேின் கீழ்  அமுற்படுத்தப்படும்  பல்யேறான  கருத்திட்டங்கள்  
சதாடர்பில் காைிச் சுேகீரிப்பு,  மீள்குடியேற்றச்  செேற்பாட்டிகனத் திட்டமிடுதல் மற்றும் 
உரிே பாதுகாப்புத் யதகேகளுக்கு ஏற்ப  செேற்பாடு  யபான்றன  சதாடர்பில் யமற்பார்கே,  
சுற்றாடல் மற்றும் ெமூக அபிேிருத்திப் பிரிவுக்கு ஒப்பகடக்கப்பட்டுள்ள கடகமப் 
சபாறுப்பாகும். மீள்குடியேற்ற செேற்பாட்டுத் திட்டத்திகனத் தோரிப்பதற்கு செேல் 

ேகரேகறககள (TORs) ஒழுங்குபடுத்துேதற்கு உதவுதல், மீள்குடியேற்றத் திட்டத்திகனத் 
தோரிப்பதற்கு  உரிே  செேற்பாடு  சதாடர்பில் பின்பற்றுதல், மீள்குடியேற்ற  செேற்பாட்டுத் 
திட்டத்திகன மீளாய்வு  செய்தல், மீள்குடியேற்றம்  சதாடர்பிலான உள்ளகக் கண்காைிப்புத்   
சதாடர்பில் காலாண்டு அறிகககககளத் தோரித்தல், சேளிோரி கண்காைிப்பு 
நிறுேனங்களுக்கு செேல் ேகரேகறககள (TORs) ஒழுங்குபடுத்துேதற்கு உதவுதல் மற்றும் 
மீள்குடியேற்றத் திட்டத்திகன அமுற்படுத்தும் பல்யேறான படிநிகலகளின்யபாது  தளப் 
பரிட்ெிப்பிகன முன்சனடுத்தல்.  பல கருத்திட்ட முகாகமத்துே  அலகுகளில்  யதகேோன 
திறன்கள் மற்றும் நிபுைத்துேம் இல்லாதயபாது, சுற்றாடல் மற்றும் ெமூக அபிேிருத்திப் 
பிரிவு, அக்கருத்திடட முகாகமத்துே அலகுகளுக்கும் மற்றும் உரிே பிரிவுகளுக்கும்  
யதகேோன நிபுைத்துேத்திகன ேழங்கும். சுற்றாடல் மற்றும் ெமூக அபிேிருத்திப் பிரிவு, 
கருத்திட்டத்தின் மூலம்  பாதிப்புக்குள்ளான  நபர்கள்  சதாடர்பில்  சகாடுப்பனவு  ேழங்குதல் 
மற்றும் புனர்ோழ்வு  சதாடர்பிலான  முன்யனற்றம் சதாடர்பில் தரவுத் திட்டங்ககள 
முன்சனடுத்துச்  செல்லுேதும் இடம்சபறுகின்றது. 

11.2 கருத்திட்டம்  சதொடர்பிைொன ஏலனய பங்குதொரர்கள் மற்றும் மீள்குடிதயற்றச் 
ச யற்பொடு  சதொடர்பில் அவர்களின் பங்களிி்ப்பு. 
 

11.2.1 பிரதத   ச யைகப் பிரிவுகள் 

 

மத்திே அதியேக ேதீிக் கருத்திட்டத்தின் 3 ேது கட்டம், 4 பிரயதெ  செேலகப் பிரிவுகள் 

பூராவும் ேிரிவுபடுத்தப்படுகின்றது. கருத்திட்ட அமுற்படுத்துகக சதாடர்பில் பிரயதெ 
செேலாளர்கள் மற்றும்  அேர்களின்  அலுேலகக் குழாமுக்கு முக்கிேமான கடகமப் 
சபாறுப்சபான்று ஒப்பகடக்கப்பட்டுள்ளது. முதலில் காைிச் சுேகீரிப்புத்  யதகேப்பாடுககளத் 
தோரித்தல் மற்றும் அமுற்படுத்துேதற்கு  அேர்ககளத் சதாடர்புபடுத்துதல். 

 

கருத்திட்டம்  சதாடர்பில் பிரயதெ செேலாளர்ககள  ேிழிப்புைர்வூட்டுதல் கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே அலகு/ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகபேின் சபாறுப்பாேதுடன், அதன் பின்னர் 
கிராம உத்தியோகத்தர்கள், ேறுகம ஒழிப்பு உத்தியோகத்தர்கள், மகளிர் அபிேிருத்தி 
உத்தியோகத்தர்கள். காைிக் கந்யதார் உத்தியோகத்தர்கள், பிரயதெ செேலகத்தில் 
அமுற்படுத்தப்படும் உரிே அரெ நிறுேனங்களின் உத்தியோகத்தர்கள், அரெ ொர்பற்ற 
அகமப்புக்கள், மதத் தகலேர்கள், ெமுதாேத் தகலேர்கள்,  உள்ளூராட்ெி மாகாை ெகப 
அங்கத்தேர்கள  யபான்ற  பங்குதாரர்களுக்கு முகறொர் ேிழிப்புைர்வூட்டும்  கூட்டம் 
நடாத்தப்படுதல் யேண்டும். இந்த ேிழிப்புைர்வூட்டும் கூட்டங்களில்  ேிடே ேியெட 
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நிறுேனங்களிலிருந்து அகழக்கப்பட்ட  ேளதாரர்களிகனக்  சகாண்டு கருத்திட்டத்திகன 
அறிமுகப்படுத்துதல், மீள்குடியேற்றத்திகனத் திட்டமிடுதல், காைிச் சுேகீரிப்பு நகடமுகற 
மற்றும்  சொத்துக்களின் சபறுமதிேிகன மதிப்படீு   செய்தல்  யபான்ற  ேிடேங்கள்  
சதாடர்பில் முன்கேத்தல்கள் (presentations)இடம்சபறும். பங்குசகாள்பேர்களுக்கு  முக்கிே  
தகலப்புக்ககளக் கலந்துகரோடுேதற்கு அதற்கான  ெகல  பங்குதாரர்களின் பங்களிப்புடன் 
அமர்வுகள், கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகு/ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகபேினால் 
நடாத்தப்படும். இவ் அணுகுமுகறக்ககமே, கருத்திட்டத்தின் மூலம்  பாதிப்புக்குள்ளான   
ேடீ்டு  அலகுகள் சதாடர்பில்  ெமூக – சபாருளாதார   ஆய்ேிகன  முன்சனடுப்பதற்கு 
முன்னர்,  கருத்திட்டத்துடன்  சதாடர்பான மூன்று பிரயதெ செேலகப் பிரிவுகளில் கூட்டங்கள் 
நடாத்தப்படும். 

பியரரிக்கப்பட்ட காைிேிகனச் சுேகீரித்தல், காைி மற்றும் காைி அபிேிருத்தி அகமச்ெினால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்டதன் பின்னர்,  உரிே  பிரயதெ செேலகப்  பிரிவுகளின் காைிச் சுேகீரிப்பு 
உத்தியோகத்தராக பிரயதெ  செேலாளர்கள் நிேமிக்கப்படுேர். அதன் பிரகாரம், காைிச் 
சுேகீரிப்புச் ெட்டத்தின் பிரகாரம் காைிச் சுேகீரிப்புப் பைி அேன்/அேளினால்  
ஆரம்பிக்கப்படும் என்பதுடன் உரிே காைிகளின் உரித்திகனப் சபற்றுக்  சகாள்ளும் ேகர 
அதன் செேற்பாடு  இடம்சபறும். ஆரம்பத்தில் ேிழிப்புைர்வூட்டுதல் இடம்சபறும்,  நில 
அளகேத் திகைக்களத்தினால் இடம்சபறும் முகறொர் அளேடீுகள், சுேகீரிப்பு 
உத்தியோகத்தர்ளினால் இடம்சபறும்  உரிகமேிகன உறுதிப்படுத்தும் ேிொரகைகள்,  ேிகல 
மதிப்படீ்டுத் திகைக்களத்தினல்  இடம்சபறும்  மதிப்படீு  செய்தல்,  குறிப்பிட்ட மீளாய்வுச் 
ெகபேினால் இடம்சபறும் யமன்முகறேடீுககளப் பரியொதித்தல்  ஆகிே  செேற்பாடுகள் 
இதற்குள் உள்ளடக்கப்படும்.  

காைிச் சுேகீரிப்பு,  பிரயதெ  செேலகங்களின்  ேழகமோன கடகமசோன்றாேதுடன், 
காைிச் சுேகீரிப்புக்குத்  யதகேோன ெட்டங்கள், திட்டங்கள், மூயலாபாேங்கள் மற்றும் 
ேளங்கள் மற்றும்  யதகேோன மனித ேலு  என்பன அந்நிறுேனங்களுக்கு 
உரித்தானகேோகும். எவ்ோறாேினும், ெில யேகளகளில். நிதி ேளங்களின் 
ேகரேகறேிகனக் காரைமாகக் சகாண்டு, ெட்ட ஆேைங்கள் குறிப்பிட்ட மும்சமாழிகளில் 
தோரிப்பதற்கும் மற்றும் அலுேலகக் குழாமிகன ஈடுபடுத்துேதற்கும் உரிே ேளங்களில் 
பற்றாக்குகற நிலேக்கூடும். முன்னர் குறிப்பிட்டோறு,  இவ்ோறான  யேகளகளில், பிரயதெ  
செேலகங்களின் உரிே ேளப் பற்றாக்குகறேிகன நிேர்த்தி  செய்துசகாள்ளுேதற்கு 
உதவுேதன் மூலம் அதன்  செேற்பாடுககள  ேலுவூட்டுேதற்கு கருத்திட்ட முகாகமத்துே 
அலகு/ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகபேிகனத்   சதாடர்புபடுத்தி செேற்படுதல் மிகவும் 
முக்கிேமாகும்.  

 

தமது பிரிேில் இடம்சபறும் ெகல அபிேிருத்தி நிகழ்ச்ெித்திட்டங்களுக்கான  
ஒருங்கிகைப்பாளராக  செேற்படுேதால், மீள்குடியேற்றச்செேற்பாட்டுத் திட்டத்திகன 
அமுற்படுத்தும்யபாது பிரயதெ  செேலாளருக்கு முக்கிே இடசமான்று  உரிி்த்தாகின்றது.  மீள் 
குடியேற்றத்திற்கான ஆய்வு மற்றும் ெமூக – சபாருளாதார ஆய்ேினூடாக  சபறப்பட்ட 
தகேல்ககள அடிப்பகடோகக் சகாண்டு மீள்குடியேற்றச் செேற்பாட்டுத் திட்டம்  
தோரிக்கப்படும். காைிச் சுேகீரிப்பு பூர்த்திோனதுடன். மீள்குடியேற்றத் திட்டம் சதாடர்பில்  
யெகரிக்கப்பட்ட தகேல்கள் உறுதிப்படுத்தப்படும் என்பதுடன் அதன் பின்னர்  மீள்குடியேற்ற 
திட்டத்திகன மீளாய்வு  செய்ேதற்கு இத்தகேல்கள்  பேன்படுத்தப்படும். 
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கருத்திட்டத்தின்மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும் நபர்கள்  சதாடர்பில்  தோரிக்கப்பட்ட ஒவ்சோரு 
சுே ேிபரத்திலும்  உள்ளடங்கும்  அத்துமீறிே குடிேிருப்பாளர், ோடகக அல்லது குத்தகக  
ேடீாகேிருத்தல், கேனத்திற்  சகாள்ளப்பட  யேண்டிே நிகலேிலுள்ள நபராகேிருத்தல், 
ேருமான நிலபரம், சதாழில்  யபான்ற ேிடேங்ககள உறுதிப்படுத்திக் சகாள்ளுேதற்காக 
பிரயதெ செேலகத்தில் காைப்படும் தகேல்ககளப் பேன்படுத்திக்  சகாள்ள முடியும். 
கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகினால் மீள்குடியேற்றச்  செேற்பாட்டுத் திட்டத்தில் 
பியரரிக்கப்பட்ட நிதி மற்றும்  ஏகனே உதேிககள ேழங்கும்யபாது இது உதேிோக அகமயும். 
 
ேறுகமேிகன ஒழித்தல் மற்றும்  ஆண்- சபண் பாகுபாடு பாலின ேளர்ச்ெி  யபான்ற 
துகறகள்  சதாடர்பில்   செேற்படும்யபாது, கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகுக்கு, பிரயதெ  
செேலாளரின் மற்றும் அேரின்  ேியெட அலுேலகக் குழாமின்  உதேிேிகனப்  சபற்றுக்  
சகாள்ள முடியும். சபாதுோக மீள்குடியேற்றத் திட்டத்திகன அமுலாக்கஞ்  செய்யும்யபாது, 
ேருமான  யமம்பாட்டு நிகழ்ச்ெித் திட்டங்கள், மீள்குடியேற்றத் தளங்கள்/கிராமத்திற்கு 
அருகாகமேில்  அமுற்படுத்தப்படும் நிகழ்ச்ெித் திட்டங்கள்  யபான்றேற்றில் ேியெடமாக 
கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகுக்கு, பிரயதெ  செேலக அலுேலகத்திற்கு உரித்தான  

இகளே உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் 40–60 ேகரோன அபிேிருத்தி உத்தியோகத்தர்களின்  

உதேிேிகனப்  சபற்றுக்  சகாள்ள முடியும்.  மீள்குடியேற்றத் தளத்தின்  செேற்பாடுககள  
உரிே  பங்குதாரர் நிறுேனங்களுடன்  ேலுவுடன் ஒருங்கிகைப்புச்  செய்தல்  யேண்டும் 
என்பதுடன், சபாதுப் பேன்பாட்டுச் யெகேககள நிறுவுதல், மற்றும் எதிர்காலப் பராமரிப்புச்  
செேற்பாடுககள முன்சனடுப்பதற்கு இது  அேெிேமாகும்.  உரிே பிரயதெங்களில் 
அகமந்துள்ள பிரயதெ  செேலகங்களுடன் ஒத்துகழப்புடன் செேற்படுதல், மீள்குடியேற்றத் 
தளங்கள்  சதாடர்பில் செேற்பாடுககள  ஒருங்கிகைப்புச் செய்தல் மற்றும் அமுற்படுத்துதல்  
சதாடர்பில்  கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகின்  செேற்பாடுககள மிகவும் ெிறப்பாக 
முன்சனடுக்க முடியும்.  தமது அதிகாரப் பிரயதெத்தினுள்  அமுற்படுத்தப்படும் அரெின் 
நிகழ்ச்ெித் திட்டங்ககள ஒருங்கிகைக்கும் சபாறுப்பு பிரயதெ  செேலாளருக்யக 
உரித்தானதாகும். 

 
கருத்திட்டத்தின் மூலம்  பாதிக்கப்படட நபர்களுக்குப்  சபாருத்தமான  காைிககள 
கண்டுபிடிப்பதற்கு (தம்மினால் மீள்குடியேற்ற  செேற்பாடு  இடம்சபறுபேர்ககள உள்ளடக்கி) 
உதவுதல், இடம்சபேர்ந்த ெிறார்ககள சுற்றியுள்ள பாடொகலகளில்  யெர்ப்பதற்கு உதவுதல், 
ேடீுககளக் கட்டுேதற்குத்  யதகேோன  அங்கீகாரத்திகன உரிே மாகாை ெகப 
நிறுேனங்களிலிருந்து  சபற்றுக்  சகாள்ளுேதற்கு உதவுதல்,  கருத்திட்ட முகாகமத்துே 
அலகின்  சபாறுப்பாகும். இவ்வுதேிேிகன ேழங்குேற்கு கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகு, 
பிரயதெ  செேலகத்திற்கு அருகாகமேிலிருந்து  செேற்படுதல் யேண்டும். அதற்கு யமலாக, 
ேியெட நிறுேனங்களுக்கு ஒதுக்கப்படாத,  தமது அதிகாரப் பிரயதெத்தில் காைப்படும்  அரெ 
காைிகளின்  சபாறுப்பாளர்  பிரயதெ  செேலாளர் என்பதால், மீள்குடியேற்றப் பைிக்கு காைி 
யதகேப்படுமிடத்து அக்காைிககள ேழங்குேதற்கு கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகுக்கு 
யதகேோன உதேிேிகன ெிறந்தோறு ேழங்குேதற்குப் பிரயதெ  செேலாளருக்கு முடியும். 
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11.2.2 நிை அளலவத் திலைக்களம் 

காைிச் சுேகீரிப்புச்  செேற்பாட்டில், காைிேிகன அளப்பதற்கும் மற்றும் அளவுத் 
திட்டங்ககளத் தோரிப்பதற்கும், காைிச் சுேகீரிப்புச் ெட்டத்தின் பிரகாரம், நில அளகேத் 
திகைக்களத்தினால் ெட்டரீதிோன செேற்பாடு நிகறயேற்றப்படுதல் யேண்டும். சுேகீரிப்பு 
உத்தியோகத்தர் (பிரயதெ செேலாளர்) அேர்களினால் நில அளகே நாேகத்திற்கு 
முன்கேக்கப்படும் உத்தியோகபூர் யேண்டுயகாளின் கீழ், அேரினால் தனது  
திகைக்களத்திற்கு உரித்தான அனுமதிப் பத்திரங்ககள அளகேக்குப் பேன்படுத்தி உரிே 
நிலங்ககள அளத்தல் மற்றும் அந்நிலம் சதாடர்பில் உரித்துக் யகாருபேர்களின்  
சபேர்களுடன் நில அளகே ேிபரங்ககள முன்கேத்தல் இடம்சபறும். நில அளகேத் 
திகைக்களத்தினால் தோரிக்கப்பட்டு ேரும் இறுதி அளகேத் திட்டங்ககளினூடாக (ஆரம்பத் 
திட்டங்கள்) காைி/கட்டிடம் சதாடர்பில்  உரிகம யகாருபேரின் பட்டிேலுடன், 
சுேகீரிப்பதற்குகத் யதகேோன ெகல நிலங்களின் தரமான அளகே நுட்பங்கள் மற்றும் 
நகடமுகறகளுக்ககமே, சுேகீரிப்பு உத்தியோகத்தருக்கு  ககேளிக்கப்படும். உரித்திகன 
உறுதிப்படுத்திக் சகாள்ளுேதற்கு ேிொரகைககள முன்சனடுக்கும்யபாது, சுேகீரிக்கும் 
உத்தியோத்தருக்கு இந்த அளகேத் திட்டங்கள் மற்றும் சபேர்ப் பட்டிேல்கள் மிகவும் 
முக்கிேமான தகேல்களாக அகமயும். 
குறிப்பிட்ட சூழ்நிகலகளில், ேியெடமாக முன்னர் திட்டமிட்ட செேற்பாடுகளில்  
ஈடுபடுேதற்குள்ளயபாது, அனுமதிப்பத்திரதாரி,  அளகேோளரின் மற்றும்  யதகேோன 
ேளங்களின் பற்றாக்குகற  நிலவுமிடத்து மிக ேிகரேில் அேர்ககள ஈடுபடுத்துேதற்கு 
முடிோமற்யபாகும். இவ்ோறான யேகளகளில், அனுமதிப்பத்திரதாரி, அளகேோளர்களின்  
யெகேேிகன ோடகக அடிப்பகடேின் கீழ் சபற்றுக் சகாள்ளுேேதற்கு, கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே அலகு, நில அளகேத் திகைக்களத்திற்கு உதவுேதுடன்,  யதகேோன 
ேளங்கள் மற்றும்  களத்துகற மட்டங்களின் உதேியுடன் நில அளகே நாேகத்தின் 
செேற்பாட்டின் கீழ், உரிே பைிேில் ஈடுபடுேதற்கு அேர்கள் பேன்படுத்தப்படுேர். 
 
11.2.3 விலை மதிப்பீட்டுத் திலைக்களம் 

 

ேிகல மதிப்படீ்டுத் திகைக்களத்தின் பிரதான உத்தியோகபூர்ே பதேி “பிரதான ேிகல 

மதிப்படீ்டாளர்”  “Chief Valuer” ஆகும். ஏகனே அரெ நிறுேனங்களின் பைிப்பாளர் நாேகம் 
அல்லது ஆகைோளர் நாேகம் ஆகிே பதேிகளுக்கு இது ெமமானதாகும்.  காைிச் சுேகீரிப்புச் 
ெட்டத்தின் பிரகாரம், சுேகீரித்துக் சகாள்ளுேதற்கு எதிர்பார்த்த  சொத்துக்களின் 
சபறுமதிேிகன  மதிி்ப்படீு செய்யும் செேற்பாடு, பிரதான ேிகல மதிப்படீ்டாளர் அல்லது 
அேன்/அேளினால்  அதிகாரம் ஒப்பகடக்கப்பட்ட யேறு ஒரு உத்தியோகத்தரின் மூலம் 
மாத்திரயம  இடம்சபறும். 

 
காைிச் சுேகீரிப்புச் ெட்டத்தின் பிரகாரம், ேழக்கமான அணுகுமுகறேின் பிரகாரம்,  
சொத்துக்களின்  சபறுமதிேிகன மதிப்படீு செய்தல் ெந்கத ேிகலப் சபறுமதிேிகன 
அடிப்பகடோகக் சகாண்யடோகும். ெந்கதேில் நிலவும் உண்கமோன ேிகல மட்டங்களுக்கு 
அருகாகமேிலுள்ள சொத்துக்களின் சபறுமதிேிகன மதிப்படீு செய்ேதற்கு காைிச் சுேகீரிப்புச் 

ெட்டத்தின் 2008 ஒழுங்கு ேிதிேினூடாக ேிகல மதிப்படீ்டுத் திகைக்களத்திற்கு உதேி 
கிகடக்கிறது. சுேகீரித்துக்  சகாள்ளுேதற்கு உத்யதெிக்கப்பட்ட சொத்துக்களின்   
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சபறுமதிேிகன  மதிப்படீு  செய்ேதற்கு சுேகீரிக்கும் உத்தியோகத்தரின் யேண்டுயகாளின் கீழ், 
மதிப்படீ்டுத் திகைக்களம், தமது உத்தியோகத்தர்ககள இதற்குப் பேன்படுத்தும் என்பதுடன், 
உரிே மதிப்படீு,  பிரதான மதிப்படீ்டாளரூடாக  சுேகீரிக்கும் உத்தியோகத்தருக்கு 
முன்கேக்கப்படும். இம்மதிப்படீ்டுக்காக பிரதான மதிப்படீ்டாளரினால் ேழங்கப்படும் ொன்றிதழ்  
என்பது தமது மதிப்படீு  சதாடர்பில் அத்திகைக்களத்தின் ெட்டபூர்ே பிகைப்பாேதுடன், அது  
சதாடர்பில் யேண்டிே மீளாய்வு  ெகபக்கு அல்லது நீதிமன்றிற்கு முன்கேப்பதற்குள்ள   
ஆேத்தமாகும். 
 

சொத்துக்ககள மதிப்படீு செய்யும் செேற்பாட்டில், அத்திகைக்களத்தினால் நிேமிக்கப்பட்டு 
ேரும் உத்தியோகத்தர்கள் உரிே சொத்துக்கள் சதாடர்பில் ெமுகமளித்து பின்ேரும் 
ேிடேங்களிகன அடிப்பகடோகக் சகாண்டு  தனிோகயோ அல்லது கூட்டாகயோ இகைந்து 
தங்களின் மதிப்படீ்டிகன முன்சனடுப்பர். 

• சொத்துத்  சதாடர்பான  யகாப்பின் தன்கம மற்றும் சுற்றியுள்ள சூழல் 

• உரிே  சொத்து பாேிக்கப்படும்  செேற்பாடு (குடிேிருப்பு,ேர்த்தகம் அல்லது ேிேொேம் 
யபான்ற செேற்பாடுகள்) 

• சொத்தின்  சபறுமதி  சதாடர்பிலுள்ள  ஆேைம்ொர் ஆதாரங்கள் : உறுதிகள்,  
சபறுமதிச் ொன்றிதழ், கடன்ககளப்  சபற்றுக்  சகாள்ளுேதற்கான  ஆேைங்கள்,  
ேருமானத்திகனப் சபருக்கும் ஆேைங்கள் ஆகிேன (இருப்பின்) 

• மக்களுடன் கலந்தாயலாெித்தல். 
• பிரயதெ  செேலகங்கள், மாகாை மற்றும் மத்திே ேரி அலுேலகங்களிலிருந்து  

சபற்றுக் சகாள்ளக்கூடிே இரண்டாந்தரத் தரவுகள். 
 

இச் சொத்துப்  சபறுமதிேிகன மதிப்படீு  செய்தல்,  உரிே குறிப்பிட்ட  சொத்துக்கு,  
அகமந்துள்ள தளத்திற்கு மற்றும் பேன்பாட்டாளரின் பிரகாரம்  இடம்சபறுேதுடன்,  
ஒவ்சோரு குறிப்பிட்ட  சொத்துக்கும் அதற்கான  சபறுமதி மதிப்படீு  செய்ேப்படும். 
 
மதிப்படீ்டு உத்தியோகத்தர்களுக்கு உரிே சொத்திகனப் பார்கேேிடுேதற்குத்  யதகேோன 
உதேிேிகன ேழங்கி, ஏயதனும் காலஅட்டேகைேின் பிரகாரம் கருத்திட்டப்  பைிேிகனச்  
செய்ேதற்கு ேிகல மதிப்படீ்டுத் திகைக்களத்திற்கு உதேி ேழங்குேதற்கு கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே  அலகுக்கு  இேலும். 
 

11.3 மீள்குடிதயற்ற  ச யற்பொட்டுத் திட்டத்திலன அங்கீகரிக்கும் முன்சனடுப்பு 
 

ேதீி  அபிேிருத்தி அதிகார ெகபேின் ேதீி அபிேிருத்திக்  கருத்திட்டங்கள் சதாடர்பில் 
தோரிக்கப்பட்டு ேரும் மீள்குடியேற்ற செேற்பாட்டுத் திட்டத்திகன அங்கீகரிக்கும்  சபாறுப்பு 
உேர் கல்ேி மற்றும்   சபருந்சதருக்கள் அகமச்சுக்குரிேதாகும்,  சுே ேிருப்புக்கு மாறான 
மீள்குடியேற்றம்  சதாடர்பில்,யதெிேக்  சகாள்கக  சேளிேடீ்டின் நிறுேனம்ொர் சபாறுப்புக்கள் 
என்ற சபேரிலுள்ள பிரிேினூடாக மீள்குடியேற்ற செேற்பாட்டுத் திட்டத்திகன அங்கீகரிக்கும்  
சபாறுப்பு மத்திே சுற்றாடல் அதிகார ெகபக்கு ஒப்பகடக்கப்பட்டிருந்தும், நகடமுகற ரீதிேில் 
அது  சேறும் சகாள்ககேளேிலான  அறிக்ககோக   பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது. உத்தியோகபூர்ே 
அங்கீகாரத்திற்கு யமலாக இது மத்திே சுற்றாடல் அதிகார ெகபேினால் எச்ெரிக்ககோக 
முன்சனடுக்கப்படும்  அங்கீகாரசமான்றாக  கேனத்திற்  சகாள்ளப்பட யேண்டும். தற்யபாகதே 
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திட்டத்தின் பிரகாரம், சுற்றுச்சூழல் இைக்கத்திற்கான ேிண்ைப்பப் படிேத்துடன் மீள்குடியேற்ற  
செேற்பாட்டுத் திட்டத்திகன மத்திே சுற்றாடல் அதிகார ெகபக்கு ககேளிக்கப்பட்டதன் 
பின்னர் அது  ககயேற்கப்படுேதுடன். இக்ககயேற்கும் ெகல நகடமுகறச்  செேற்பாடுகள்  
சதாடர்பில் மத்திே சூழல் அதிகார ெகப அங்கீகாரத்திகன ேழங்குதாகக் கருதப்படுகின்றது. 
 
சுே ேிருப்புக்கு மாறான  மீள்குடியேற்றம் சதாடர்பிலான  யதெிேக் சகாள்ககேிகன 
அமுற்படுத்தும் சபாறுப்பு காைி மற்றும் காைி அபிேிருத்தி அகமச்சுக்கு 
ஒப்பகடக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அக்சகாள்ககக்ககமே, மீள்குடியேற்றச் செேற்பாட்டிகனத் 
திட்டமிடுதல் மற்றும் அமுற்படுத்துேதற்கான ெகல  யதகேப்பாடுகளுக்குமிைங்க அதன் 
செேற்பாட்டிகன நிகறயேற்றும் சபாறுப்பு கருத்திட்டத்திகன அமுற்படுத்தும்  நிறுேனத்திற்கு 
ஒப்பகடக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் பிரகாரம் சுே ேிருப்புக்கு மாறான மீள்குடியேற்றம் சதாடர்பில்  
யதெிேக்  சகாள்ககேினூடாக ேலுயுறுத்தப்படும்  ேிடேப் பரப்பின் பிரகாரம், மீள்குடியேற்றத் 
திட்டத்திகன நாட்டினுள் அமுற்படுத்தும் ெகல  சபாறுப்பிகனயும் ேகிக்கும் அடிப்பகட  
நிறுேனமாக ேிளங்குேது காைி மற்றும் காைி அபிேிருத்தி அகமச்ொகும். மத்திே அதிகார 
ெகபேினால் இடம்சபறக்கூடிேோறு, மீள்குடியேற்றச் செேற்பாட்டுத் திட்டத்திற்கு 
உத்தியோகபூர்ேமான  அங்கீகாரசமான்றிகன ேழங்குதல், காைி மற்றும் காைி அபிேிருத்தி  
அகமச்ெினால் இடம்சபறாது என்பதுடன், காைிச் சுேகீரிப்புச் செேற்பாட்டிகன  
ஆரம்பிப்பதற்காக அதகனக்  ககேளிி்ப்பதனூடாக  சேளிப்பகடோக அதற்கு அங்கீகாரத்திகன 
ேழங்குகின்றது.   காைிச் சுேகீரிப்புத்  சதாடர்பில்  ககேளிக்கப்படும்  ஒவ்சோரு 
ேிண்ைப்பப் படிேத்துடன்  சுே ேிருப்புக்கு  மாறான மீள்குடியேற்றம்  சதாடர்பிலான  
யதெிேக் சகாள்ககேின் பிரகாரம், தோரிக்கப்பட்ட மீள்குடியேற்றத் திட்டத்தின்  
பிரதிசோன்றிகன  இகைத்து முன்கேத்தல் யேண்டும்.  கருத்திட்டம் அங்கீகரிக்கப்படும் 
நிறுேனத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட  மீள்குடியேற்றத் திட்டமின்றி முன்கேக்கப்படும்  காைிச் 
சுேகீரிப்பு ேிண்ைப்பப் படிேங்கள் காைி மற்றும் காைி அபிேிருத்தி அகமச்ெினால் 
ககயேற்கப்பட மாட்டாது என்பதுடன், ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகபக்கு  உரித்தான 
கருத்திட்டங்ககள அங்கீகரிக்கும்  நிறுேனமாக ேிளங்குேது, உேர் கல்ேி மற்றும்  சபருந் 
சதருக்கள்  அகமச்ொகும். 

 
காைி மற்றும் காைி அபிேிருத்தி அகமச்சு மற்றும் மத்திே சுற்றாடல் அதிகார ெகப, 
மீள்குடியேற்ற  செேற்பாட்டுத் திட்டம்  சதாடர்பில்  நிர்ோக மட்டத்தில் அங்கீகாரத்திகன 
ேழங்காதிருப்பதற்கான காரைம்  புரிந்து சகாள்ளக்கூடிே  ேிடேசமான்றாகும். சுே 
ேிருப்புக்கு மாறான மீள்குடியேற்றம் சதாடர்பிலான யதெிேக் சகாள்ககேில்  
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள  ேழிகாட்டல்கள், இலங்கக அரெின் ஏகனே  சகாள்கககள் மற்றும் 
நகடமுகறககளப் பின்பற்றி  மீள்குடியேற்ற  செேற்பாட்டுத் திட்டம் தோரிக்கப்படுேது, 
கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகு/கருத்திட்டத்திகன அமுற்படுத்தும்  நிறுேனங்களினாலாகும். 
அதற்கு யமலாக கருத்திட்டம் சதாடர்பில்  சேளிோரி நிறுேனங்களினால் நிதி  ேழங்கப்படும்  
யேகளகளில், மீள்குடியேற்றச் செேற்பாட்டுத் திட்டத்திகனத் தோரிக்கும்யபாது அந்நிதிேிகன  
ேழங்கும் நிறுேனத்தினால் முன்கேக்கப்படும்  யதகேப்பாடுகளின் பிரகாரம் அேற்றிகனத் 
தோரித்தல், கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகு/கருத்திடடங்ககள அமுற்படித்தும்  
நிறுேனங்ளின் மூலம் இடம்சபறுகின்றது. அங்கீகாரத்திற்காக உேர் கல்ேி மற்றும்  
சபருந்சதருக்கள் அகமச்சுக்கு  முன்கேப்பதற்கு முன்னர் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ெமூக 
அபிேிருத்திப் பிரிவு மட்டங்களில், மீள்குடியேற்றச்  செேற்பாட்டுத் திட்டம் உரிே உதேி 
நிறுேனங்களிடமிருந்து உடன்பாட்டிகன (உத்தியோகபூர்ேமற்றோறு) சபற்றுக்  
சகாள்ளுேதற்கு முன்கேக்கப்படுதல்   யேண்டும் என   யமற்குறிப்பிட்ட ேதீி அபிேிருத்தி  
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அதிகார ெகபேின்  ககநூலில்  ஆயலாெகன  ேழங்கப்படுகின்றது. உத்தியோகபூர்ே ரீதிேில் 
அங்கீகாரத்திகன ேழங்கும்யபாது,  பரிட்ெித்தல், கண்காைித்தல் மற்றும் ேழிகாட்டலினூடாக  
கருத்திட்ட முகாகமத்துே  அலகின்  உள்ளகத் திட்டத்தில் தகலேிடுேது அேெிேமாகும்.  
மீள்குடியேற்றச்  செேற்பாட்டுத் திட்டத்திகன அமுற்படுத்துேதற்குத் யதகேோன அறிவு 
மற்றும் ேளங்கள்,  கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகிடம் இருக்க  யேண்டும் என்பதால்,  
அத்திட்டத்திற்கு செேற்பாட்டு  அங்கீகாரத்திகன  ேழங்கும்  சபாறுப்பிகன ஏற்றுக்சகாண்டு, 
மீள்குடியேற்றத் திட்டங்களின்  அமுற்படுத்தும்  பரப்பிகன சுருக்குேதற்கு காைி மற்றும் 
காைி அபிேிருத்தி அகமச்சு மற்றும் மத்திே சுற்றாடல் அதிகார ெகப எதிர்பார்க்கேில்கல.  
உேர் கல்ேி மற்றும் சபருந்சதருக்கள் அகமச்சு யபான்ற ேிடே ேியெட 
நிறுேனங்களிடமிருந்து இப் சபாறுப்பு நீக்கப்படின், கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகு மற்றும் 
உேர் கல்ேி மற்றும் சபருந்சதருக்கள் அகமச்ெினூடாக இறுதிேில் அமுற்படுத்தப்படும்  
முழுகமோக மற்றும் முற்றிலுமாக உரிே  யநாக்கங்ககள  தோரித்து திட்டங்ககள 
உருோக்குேதற்குப் பதிலாக, உத்தியோகபூர்ே  நிறுேனங்களின் அங்கீகாரத்திகனப்  சபற்றுக்  
சகாள்ளுேதற்குகுகறந்த பட்ெ யதகேோனளவுக்கு ஏற்ப மீள்குடியேற்றச்  செேற்பாட்டுத் 
திட்டம்  தோரிக்கப்படும்.காைி மற்றும் காைி அபிேிருத்தி அகமச்சு மற்றும் மத்திே 
சுற்றாடல் அதிகார ெகப  சகாள்ககொர் மட்டங்களில்  செேற்பட்டு, பரந்தளேிலான  
சபாறுப்பிகன ேகிப்பதற்கும்,  அதனூடாக மீள்குடியேற்ற  யகாட்பாடுககள யநர்மகறோன 
ேககேில் நாட்டினுள்  அமுற்படுத்துேதற்குத் யதகேோன தாக்கத்திகன உருோக்குேதற்கும்  
நடேடிக்கக எடுக்கின்றது.  மீள்குடியேற்றத் திடடம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட  சகாள்ககேிலிருந்து  
ேிலகிச் செல்லுமாேின்,  அதற்கு  தமது கண்காைிப்பு முன்சனடுப்பினூடாக  அேற்றிகன 
ெரி செய்ேதற்குத் யதகேோன  அதிகாரம், காைி மற்றும் காைி அபிேிருத்தி  அகமச்சு 
மற்றும் மத்திே சுற்றாடல் அதிகார  ெகபேிடயம உள்ளது. 
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அத்தியொயம்XII:அமுற்படுத்தும் கொைவலரயலற 
 

கருத்திட்டத்திற்கான நிகறயேற்று நிறுேனமாக ேிளங்குேது, உேர் கல்ேி மற்றும்  
சபருந்சதருக்கள் அகமச்சு/ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகபோேதுடன், கருத்திட்டத்தின்  
ஒட்டுசமாத்த  ஒருங்கிகைப்புத்  சதாடர்பிலான  சபாறுப்பும் அந்நிறுேனங்களுக்யக 
உரித்தாகின்றன. கருத்திட்டத்திகன அமுலாக்கும் பைி, முகாகமத்துே மற்றும் 
ஒருங்கிகைப்பு நிகறயேற்று நிறுேனத்தின் கீழ்  அமுற்படுத்தப்படும்  கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே அலகினால் இடம்சபறும். உேர்கல்ேி மற்றும்  சபருந்சதருக்கள் அகமச்சு/ேதீி 
அபிேிருத்தி அதிகார ெகப, காைிச் சுேகீரிப்புப்  பைி  (மீள்குடியேற்ற முன்சனடுப்பிகன 
உள்ளடக்கி)  சதாடர்பில்  யதகேோன ேழிகாட்டல்ககள  கருத்திட்ட முகாகமத்துே 
அலகுக்கு ேழங்கும்.   யதகேோன  சதாழில்நுட்ப உதேி மற்றும் கருத்திட்ட 
ஆயலாெகர்ககள ேழங்கி, கருத்திட்டம்  சதாடர்பில்  இடம்சபற  யேண்டிே ெமூக 
மதிப்படீுகள், மீள்குடியேற்றத்தகனத் திட்டமிடுதல் மற்றும் அமுற்படுத்துதல் யபான்ற பைிகள் 
கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகினால் இடம்சபறுகின்றது. 

 
12.1 கருத்திட்டத்தின் மூைம் பொதிப்புக்குள்ளொனவர்கலள அலடயொளங் கொணுதல், கொைிச் 
சுவகீரிப்பு மற்றும் இழப்பீட்டுக்  சகொடுப்பனவு. 
 
பாரிே முக்கிேத்துேத்திகனக்  சகாண்ட  யதெிே கருத்திட்டசமான்று  என்ற ரீதிேில், 
அதற்கான காைிககளச் சுேகீரித்தல் மற்றும் மீள்குடியேற்றச்  செேற்பாடுககள  முடியுமான 
குகறந்த காலப்பகுதிேினுள் பூர்த்தி  செய்ேதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  காைிச் சுேகீரிப்பு 

நடேடிக்ககககள, 2015 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பக் காலாண்டினுள் அமுற்படுத்துேதற்கும் 

மற்றும் 2018  ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பக் காலாண்டு நிகறவு  செய்ேதற்கு முன்னர் பூர்த்தி  
செய்ேதற்கும் உத்யதெிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

06 மாத காலப்பகுதி முழுேதும் முழுயநரத்திற்குமான ஒரு காலகட்ட  அமுலாக்கல் திட்டம் 
தோரிக்கப்படவுள்ளது. ெிேில்  செேற்பாடுகள்  சதாடர்பிலான குறிப்பிட்ட காலேகரேகறேின் 
பிரகாரம், காைிச் சுேகீரிப்பு முன்சனடுப்பு  பூர்த்தி  செய்ேப்படும். 
 
ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகப மற்றும் சுற்றாடல் மற்றும் ெமூக அபிேிருத்தித் 
திகைக்களத்துடன் இகைந்து கருத்திட்ட முகாகமத்துே  அலகு,  காைி சுேகீரிக்கும்  
செேற்பாட்டிகனக்  ககோளுதல்  யேண்டும். கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகு, 
கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளான நபர்களுக்கு  யபாதுமான காலப்பகுதிேகன ேழங்கி 
முன் அறிேிப்பு செய்கிறது என்பதுடன், மீள்குடியேற்ற உரித்து ெரிோனோறு கிகடக்கும் 
ேகர, கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளான எந்தசோரு நபரிகனயும்  சேளியேறுமாறு 
அறிேிப்புச்  செய்ேப்பட மாட்டாது.  ெகல இழப்படீ்டுக் சகாடுப்பனவுகள், மீள்குடியேற்றம் 
திருப்தியுடன் நிகறேகடதல் மற்றும் புனர்ோழ்வு நடேடிக்கககள் அகனத்தும் பூர்த்தி  
செய்ேப்பட்டதன் பின்னயர ெிேில் பைிகளுக்கான ஒப்பந்தம் ேழங்கப்படுகின்றது. 
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12.2மீள் குடிதயற்றம் : சுயமொக இடம்சபயர்தல் மற்றும் வதீி அபிவிருத்தி அதிகொர 
 லபயினொல் வழங்கப்பட்டு வரும் மீள்குடிதயற்றத் தளங்கள். 
 

கேனத்திற்  சகாள்ளப்பட யேண்டிேேர்களுக்கு, மீள்குடியேற்ற முன்சனடுப்பு என்பது 
ெிக்கலான செேற்பாசடான்றாகும். கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகும் ெில 
நபர்களுக்கு மீள்குடியேற்றத் தளங்ககள தம்மூலம் ேழங்குேதற்கு அேெிேம் என்பதுடன், 
மீதிப் யபர், ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகபேின் தகலேடீ்டினூடாக மீள்குடியேறுேதற்குத் 
யதகேோன இடத்திகன  ேழங்குேதற்கு  எதிர்பார்க்கின்றனர். இதன் பிரகாரம், 
கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளானேர்களின் எதிர்பார்ப்புக்ககள  நிகறயேற்றுேதற்கும் 
மற்றும் எதிர்பாராத பிரச்ெிகனகளுக்கு  முகங்சகாடுப்பதற்கும் பல்யேறான மூயலாபாேங்கள், 
திட்டங்ககள இனங்காண்பதற்கு நிகறயேற்று நிறுேனம்/கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகுக்கு  
யநரிடுகின்றது. ஆதலால் காைிச் சுேகீரிப்பு மற்றும் மீள் குடியேற்றப்படுதல் சதாடர்பில் 
இனங்காைப்பட்டுள்ள பிரதான  செேற்பாடுகள் அட்டேகை இலக்கம் 64 இன் ஊடாகக் 
காட்டப்பட்டுள்ளதுடன், அதில்  அகடோளங் காைப்பட்ட  செேற்பாடுகள், மீள்குடியேற்ற  
செேற்பாட்டுத் திட்டத்திகன அமுற்படுத்தும்யபாது, கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகுக்கு  
முக்கிேமானதாகும். 
 

அட்டவலை இைக்கம்64: கொைிச் சுவகீரிப்பு மற்றும் மீள்குடிதயற்றம் சதொடர்பிைொன 
பிரதொன  ச யற்பொடுகள் 

அலடயொளங் கொைப்பட்ட  
ச யற்பொடு 

சபொறுப்பு ததலவயொன  
ஆகக்குலறந்த 

கொைம் 

முன்தனற்ற
ம் 

மீள்குடியேற்ற அலுேலகக் 
குழாமிகன  ஆட்யெர்ப்புச்  
செய்தல் மற்றும் ஆரம்பப் 
பேிற்ெி 

உேர் கல்ேி மற்றும் 
சபருந்சதருக்கள் 
அகமச்சு,கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே 
அலகு/ேதீி 
அபிேிருத்தி அதிகார 
ெகப, சூழல் மற்றும் 
ெமூக அபிேிருத்திப் 
பிரிவு, 

ஒரு மாதம்    பூர்த்தி 

குடிென மதிப்படீு மற்றும் 
ெமூக மற்றும் சூழல் 
ஆய்ேிகன நடாத்துதல். 

கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே அலகு, 
சூழல் மற்றும் ெமூக 
அபிேிருத்தித் 
திகைக்களம்/ேதீி 
அபிேிருத்தி அதிகார 
ெகப. 

2 – 3மாதங்கள் 

பூர்த்தி 

மீள்குடியேற்ற செேற்பாட்டுத் 
திட்டத்திகனத் தோரித்தல் 
மற்றும் அங்கீகாரத்திற்காக 
உேர் கல்ேி மற்றும 
சபருந்சதருக்கள் 
அகமச்சுக்குக் ககேளித்தல். 

கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே அலகு, 
சூழல் மற்றும் ெமூக 
அபிேிருத்தித் 
திகைக்களம்/ேதீி 
அபிேிருத்தி அதிகார 
ெகப. 

ஒரு மாதம் பூர்த்தி 

கருத்திட்ட தகேல் 
நிகலேங்ககள அகமத்தல். 

கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே அலகு, 

ஒரு மாதம் பூர்த்தி 
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சூழல் மற்றும் ெமூக 
அபிேிருத்தித் 
திகைக்களம்/ேதீி 
அபிேிருத்தி அதிகார 
ெகப. 

காைிச் சுேகீரிப்பு 
முன்சனடுப்பு  

பிரயதெ செேலாளர், 
SD, மதிப்படீ்டுத் 
திகைக்களம், 
DOGP,ேதீி 
அபிேிருத்தி அதிகார 
ெகப, (LARD, 

கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே அலகு, 
சூழல் மற்றும் ெமூக 
அபிேிருத்தித் 
திகைக்களம்/ேதீி 
அபிேிருத்தி அதிகார 
ெகப, உேர் கல்ேி 
மற்றும்  
சபருந்சதருக்கள் 
அகமச்சு,காைி 
மற்றும் காைி 
அபிேிருத்தி அகமச்சு.
  

6 மாதங்கள் நகடசபறு
தல் 

மீள்குடியேற்றத் தளங்ககள 
அகடோளங் காணுதல். 

கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே அலகு, 
LARD/ேதீி 
அபிேிருத்தி அதிகார 
ெகப, பிரயதெ  
செேலாளர், SD, 

மதிப்படீ்டுத் 
திகைக்களம், 
சுற்றாடல் மற்றும் 
ெமூக அபிேிருத்தித் 
திகைக்களம். 

6 மாதங்கள் நகடசபறு
தல் 

இழப்படீ்டிகன ேழங்குதல். கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே அலகு, 
LARD/ேதீி 
அபிேிருத்தி அதிகார 
ெகப, பிரயதெ  
செேலாளர், SD, 
திகைக்களம், 
சுற்றாடல் மற்றும் 
ெமூக அபிேிருத்தித் 
திகைக்களம். 

6 மாதங்கள் நகடசபறு
தல் 

ேடீுகள், ககடகள், 
ேிோபாரங்ககள 
மறுெீரகமத்தல். 

கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே அலகு, 
LARD, சுற்றாடல் 

6 மாதங்கள் நகடசபறு
தல் 
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மற்றும் ெமூக 
அபிேிருத்தித் 
திகைக்களம்/ேதீி 
அபிேிருத்தி அதிகார 
ெகப. 

பிரத்தியேக 
நிலங்களினூடாகப் 
பேைிக்கும் 
நிலத்துண்டுககள 
அகடோங் காணுதல். 

கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே அலகு, 
LARD/ேதீி 
அபிேிருத்தி அதிகார 
ெகப, பிரயதெ 
செேலாளர்.  

6 மாதங்கள் நகடசபறு
தல் 

ெிேில் பைிககள 
ஆரம்பிப்பதற்கு 
அறிேித்தல்ககள 
ேழங்குதல். 

கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே 
அலகு/ேதீி 
அபிேிருத்தி அதிகார 
ெகப, உேர்கல்ேி  
மற்றும்  சபருந்  
சதருக்கள் அகமச்சு. 

காைிச் சுேகீரிப்புப்  
பூர்த்தி  
செய்ேப்பட்டதன் 
பின்னர் 

ஆரம்பிப்பத
ற்கு 
உத்யதெிக்க
ப்பட்டுள்ள
து. 

ேருமானத்திகன 
மீளகமத்தல். 

கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே அலகு, 
சுற்றாடல் மற்றும் 
ெமூக அபிேிருத்தித் 
திகைக்களம், 
LARD/, ேதீி 
அபிேிருத்தி அதிகார 
ெகப, உேர் கல்ேி 
மற்றும்  சபருந் 
சதருக்கள் அகமச்சு. 

12 மாதங்கள் ஆரம்பிப்பத
ற்கு 
உத்யதெிக்க
ப்பட்டுள்ள
து. 

முகாகமத்துே தகேல் 
திட்டம் 

கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே அலகு, 
சுற்றாடல் மற்றும் 
ெமூக அபிேிருத்தித் 
திகைக்களம், 
LARD/ேதீி 
அபிேிருத்தி அதிகார 
ெகப, உேர் கல்ேி 
மற்றும் சபருந் 
சதருக்கள் அகமச்சு. 

காைிச் சுேகீரிப்பு 
மற்றும் மீள் 
குடியேற்றம் பூர்த்தி   
செய்ேப்படும் ேகர. 

ஆரம்பிப்பத
ற்கு 
உத்யதெிக்க
ப்பட்டுள்ள
து. 

மனக்குகறககளத் தீர்த்தல் மனக்குகறககளத் 
தீர்க்கும் குழு மற்றும் 
ஏகனே அரெ 
நிறுேனங்கள். 

காைிச் சுேகீரிப்பு 
நிகலேிலிருந்து 
நிர்மாைிப்பு 
பூர்த்திோகும் ேகர. 
 

ஆரம்பிப்பத
ற்கு 
உத்யதெிக்க
ப்பட்டுள்ள
து. 

உள்ோரிோன 
கண்காைிப்பு 

கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே 
அலகு,சுற்றாடல் 
மற்றும் ெமூக 
அபிேிருத்தித் 

காைிச் சுேகீரிப்பு 
நிகலேிலிருந்து 
நிர்மாைிப்பு 
பூர்த்திோகும் ேகர. 
 

ஆரம்பிப்பத
ற்கு 
உத்யதெிக்க
ப்பட்டுள்ள
து. 
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திகைக்களம்,LA

RD/ேதீி 
அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப, 
OPH 

சேளிோரிோனகண்கா
ைிப்பு 

சேளிோரிோன 
கண்காைிப்பாளர்,
கருத்திட்ட 
முகாகமத்துே 
அலகு, சுற்றாடல் 
மற்றும் ெமூக 
அபிேிருத்தித் 
திகைக்களம்/ேதீி
அபிேிருத்தி 
அதிகார ெகப. 

காைிச் சுேகீரிப்பு 
நிகலேிலிருந்து 
நிர்மாைிப்பு 
பூர்த்திோகும் ேகர. 
 

ஆரம்பிப்பத
ற்கு 
உத்யதெிக்க
ப்பட்டுள்ள
து. 

மூலாதாரம்: CEP/Stage 1 and 2/RAP/Data 

 
12.3கருத்திட்டம் மூைம் பொதிக்கப்பட்டுள்ள நபர்கள்  சதொடர்பிைொன தகவல் நிலையம் 

 
இந்நாட்டின்  பாரிே அதியேக ேதீிக் கருத்திட்டமான மத்திே அதியேக ேதீிக் கருத்திட்டம்  
யபான்றசதாடர்  கருத்திட்டசமான்றிகன முகாகம  செய்யும்யபாது,  கருத்திட்டத்தின் மூலம்  
பாதிப்புக்குள்ளாகும் பாரிே  சதாககேினர் மற்றும் மீள்குடியேற்றச்  செேற்பாட்டுடன்  
சதாடர்பான பிரமாண்டமான தகேல்ககள  முகாகம  செய்ேதற்கு  யநரிடும்.  ஆதலால், 
கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகினூடாக தகேல் முகாகமத்துே  அலசகான்றிகன 
அகமத்தல் முக்கிே  யதகேப்பாசடான்றாகும். 
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அத்தியொயம்XIII:கண்கொைிப்பு மற்றும் அறிக்லகயிடுதல் 
 

13.1அறிமுகம் 

கண்காைிப்பின் முக்கிே யநாக்கங்களாக : 1. கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள 
நபர்ககளின் ோழ்க்ககத் தரத்திகன மறுெீரகமத்தல் அல்லது யமம்படுத்துேகத 
உறுதிப்படுத்துதல், 2.உரிே காலேகரேகறேின் பிரகாரம் செேற்பாடுகள் 
நிகறயேற்றப்படுகின்றனோ என்பகத உறுதிப்படுத்தல், 3.இழப்படீ்டுக்  சகாடுப்பனவு, 
புனர்ோழ்வு மற்றும் மறுெீரகமப்பு நடேடிக்கககள்  யபாதுமானதாக உள்ளதா என்பகத 
மதிப்படீு செய்தல், 4.காைப்படுகின்ற பிரச்ெிகனகள் மற்றும் ஏற்படக்கூடிே  பிரச்ெிகனககள 
இனங்காணுதல், 5.கஸ்டங்ககளக் குகறப்பதற்கு  ேிகரேில் பதிலிகன ேழங்கும் 
திட்டங்ககள அகடோளங் காணுதல். 
 

கண்காைிப்பு மற்றும் மதிப்படீ்டு நிகழ்ச்ெித் திட்டத்திகன நடாத்துேதன்  யநாக்கங்கள்  : (அ) 
கருத்திட்டத்தில் ஈடுபட்டு கருத்திட்டத்தின் மூலம்  பாதிக்கப்பட்டு உதேி ேழங்கப்பட்ட  
நபர்களின்  எண்ைிக்ககேிகன அறிக்ககேிடுதல் மற்றும் மதிப்படீு  செய்தல், (ஆ) முன்னாள் 
ோழ்ோதார நிகலகள் மற்றும் ோழ்க்ககத் தரங்கள் மறுெீரகமக்கப்பட்டுள்ளதா என்பகத 
உறுதிப்படுத்துதல். ஆதலால் செேற்பாடுகள், பிரச்ெிகனகளின் பரப்பு ேசீ்ெிகன 
அறிக்ககேிடுதல் மற்றும் பரீட்ெிப்பு இடம்சபறுதல்  யேண்டும். அதன் பிரகாரம், கருத்திட்டம்  
சதாடர்பில் பின்ேருமாறு மிகவும்  ேியெடமான  செேற்பாட்டுக் குறிகாட்டிககளத் தோரிப்பது 
மிகவும் முக்கிேமாகும். 

 

அட்டவலை 65:  ச யற்பொட்டுக் குறிகொட்டிளின் பட்டியல்  
சதொ.இை. குறிகொட்டி உறுதிப்படுத்தும் முலறலமகள் உறுதிப்படுத்தும் 

கொைவலரயலற 
1. பாதிக்கப்பட்ட குடும்ப 

அலகுகளின் எண்ைிக்கக  
கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகின் 
இரண்டாந்தரத் தரவுகள் மற்றும்  
செேற்பாட்டு 
உத்தியோகத்தர்களினால் 
கமேக்குழுக் 
கலந்துகரோடலினூடாக    
யெகரிக்கப்படும் ஆரம்பத் தரவுகள். 
உரிகமோளர்களின்/குடும்ப 
அலகுகளின் தகலேர்களின் ஆண் 
– சபண் பாகுபாட்டின் பிரகாரம்  
ேககப்படுத்தப்பட்ட தரவுகள். 

நிர்மாைப் 
பைிகள் 
இடம்சபறுேதற்கு 
முன்னரும் 
மற்றும் 
பின்னரும். 

2. பாதிக்கப்பட்ட சொத்துக்களின் 
(காைிகள் மற்றும் 
கட்டகமப்புக்கள்) அளவு 
மற்றும் எண்ைிக்கக 

கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகின் 
இரண்டாந்தரத் தரவுகள். 
உரிகமோளர்களின்/குடும்ப 
அலகுகளின் தகலேர்களின் ஆண் 
– சபண் பாகுபாட்டின் பிரகாரம்  
ேககப்படுத்தப்பட்ட தரவுகள். 

நிர்மாைப் 
பைிகள் 
இடம்சபறுேதற்கு 
முன்னரும் 
மற்றும் 
பின்னரும். 

3. பாதிக்கப்பட்ட ெகல கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகின் நிர்மாைப் 
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உகடகமகள் மற்றும் 
சொத்துக்கள் சதாடர்பில் 
இழப்படீ்டுக்  சகாடுப்பனவு 
மற்றும் மறுெீரகமப்புத் 
திட்டம். 
 

இரண்டாந்தரத் தரவுகள். 
உரிகமோளர்களின்/குடும்ப 
அலகுகளின் தகலேர்களின் ஆண் 
– சபண் பாகுபாட்டின் பிரகாரம்  
ேககப்படுத்தப்பட்ட தரவுகள். 

பைிகள் 
இடம்சபறுேதற்கு 
முன்னரும் 
மற்றும் 
பின்னரும். 

4. பாதிக்கப்பட்ட 
உகடகமகளின் எண்ைிக்கக 

கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகின் 
ஆரம்ப மற்றும் இரண்டாந்தரத் 
தரவுகள். 
உரிகமோளர்களின்/குடும்ப 
அலகுகளின் தகலேர்களின் ஆண் 
– சபண் பாகுபாட்டின் பிரகாரம்  
ேககப்படுத்தப்பட்ட தரவுகள். 

நிர்மாைப் 
பைிகள் 
இடம்சபறுேதற்கு 
முன்னரும் 
மற்றும் 
பின்னரும். 

5. மீள்குடியேற்றத் தளங்களில் 
மறுெீரகமக்கப்பட்ட, 
கருத்திட்டத்தின்மூலம் 
பாதிக்கப்பட்ட  நபர்களின் 
எண்ைிக்கக. 

கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகின் 
ஆரம்ப மற்றும் இரண்டாந்தரத் 
தரவுகள். 
உரிகமோளர்களின்/குடும்ப 
அலகுகளின் தகலேர்களின் ஆண் 
– சபண் பாகுபாட்டின் பிரகாரம்  
ேககப்படுத்தப்பட்ட தரவுகள். 

நிர்மாைப் 
பைிகள் 
இடம்சபறுேதற்கு 
முன்னரும் 
மற்றும் 
பின்னரும். 

6. மீள்குடியேற்றத் தளத்திகன 
தம்மூலயம ேழங்கி 
ேெிக்கின்ற, கருத்திட்டத்தின் 
மூலம் பாதிக்கப்பட்ட 
நபர்களின் எண்ைிக்கக 

கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகின் 
ஆரம்ப மற்றும் இரண்டாந்தரத் 
தரவுகள். 
உரிகமோளர்களின்/குடும்ப 
அலகுகளின் தகலேர்களின் ஆண் 
– சபண் பாகுபாட்டின் பிரகாரம்  
ேககப்படுத்தப்பட்ட தரவுகள். 

நிர்மாைப் 
பைிகள் 
இடம்சபறுேதற்கு 
முன்னரும் 
மற்றும் 
பின்னரும். 

7. ஆதரிக்கும் குடிகளுக்காக 
(பழங்குடிேினர்) நடாத்தப்பட்ட 
ஒருங்கிகைப்பு நிகழ்ச்ெித் 
திட்டங்களின் எண்ைிக்கக  

கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகின் 
ஆரம்ப மற்றும் இரண்டாந்தரத் 
தரவுகள். 
உரிகமோளர்களின்/குடும்ப 
அலகுகளின் தகலேர்களின் ஆண் 
– சபண் பாகுபாட்டின் பிரகாரம்  
ேககப்படுத்தப்பட்ட தரவுகள். 

நிர்மாைப் 
பைிகள் 
இடம்சபறுேதற்கு 
முன்னரும் 
மற்றும் 
பின்னரும். 

8. கருத்திட்டத்தின் மூலம் 
பாதிக்கப்பட்ட நபர்களின் 
ோழ்ோதாரத்திகன  
யமம்படுத்தல். 

செேற்பாட்டு 
உத்தியோகத்தர்களினால் 
கமேக்குழுக் 
கலந்துகரோடலினூடாக    
யெகரிக்கப்படும் ஆரம்ப மற்றும் 
இரண்டாந்த தரவுகள். 
உரிகமோளர்களின்/குடும்ப 

நிர்மாைிப்புக்கள் 
இடம்சபற்றதன் 
பின்னர் 
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அலகுகளின் தகலேர்களின் ஆண் 
– சபண் பாகுபாட்டின் பிரகாரம்  
ேககப்படுத்தப்பட்ட தரவுகள். 

9. கட்டுமாைத்துடன்  
சதாடர்புகடே  
ெம்பேங்களின் எண்ைிக்கக 

கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகின் 
ஆரம்ப மற்றும் இரண்டாந்தரத் 
தரவுகள் மற்றும்  செேற்பாட்டு 
உத்தியோகத்தர்களினால் 
கமேக்குழுக் 
கலந்துகரோடலினூடாக    
யெகரிக்கப்படும் ஆரம்பத் தரவுகள். 

நிர்மாைிப்புக்கள் 
இடம்சபற்றதன் 
பின்னர் 

10. கருத்திட்டப் பைிோளர்கள் 
மற்றும் 
கிராமோெிகளுக்கிகடயே 
இடம்சபற்ற  யமாதல்களின் 
எண்ைிக்கக 

கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகின் 
இரண்டாந்தரத் தரவுகள் மற்றும்  
செேற்பாட்டு 
உத்தியோகத்தர்களினால் 
கமேக்குழுக் 
கலந்துகரோடலினூடாக    
யெகரிக்கப்படும் ஆரம்பத் தரவுகள். 

நிர்மாைிப்புக்கள் 
இடம்சபற்றதன் 
பின்னர் 

11. ேறுகமக்கு உட்பட்டு, 
கேனத்திற்குக்  சகாள்ளப்பட  
யேண்டிே நிகலேில் ோழும் 
நபர்கள்/ேடீ்டு அலகுகளின் 
எண்ைிக்கக 

செேற்பாட்டு 
உத்தியோகத்தர்களினால் 
கமேக்குழுக் 
கலந்துகரோடலினூடாக  
திரட்டப்படும்  ஆரம்பத் 
தரவுகள்.உரிகமோளர்களின்/குடும்ப 
அலகுகளின் தகலேர்களின் ஆண் 
– சபண் பாகுபாட்டின் பிரகாரம்  
ேககப்படுத்தப்பட்ட தரவுகள். 

நிர்மாைப் 
பைிகள் 
இடம்சபறுேதற்கு 
முன்னரும் 
மற்றும் 
பின்னரும். 

12. மனக்குகறககளத் தீர்க்கும்  
குழுவுக்கு  
அறிக்ககேிடப்பட்ட 
ெம்பேங்களின் எண்ைிக்கக 

கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகின் 
இரண்டாந்தரத் தரவுகள். 
உரிகமோளர்களின்/குடும்ப 
அலகுகளின் தகலேர்களின் ஆண் 
– சபண் பாகுபாட்டின் பிரகாரம்  
ேககப்படுத்தப்பட்ட தரவுகள். 

நிர்மாைிப்புக்கள் 
இடம்சபற்றதன் 
பின்னர் 

13. அறிக்ககேிடப்பட்ட 
ெம்பேங்களுக்கிகடயே தீர்வு 
காைப்பட்ட  ெம்பேங்களின் 
எண்ைிக்கக 

கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகின் 
இரண்டாந்தரத் தரவுகள் மற்றும்  
செேற்பாட்டு 
உத்தியோகத்தர்களினால் 
கமேக்குழு கலந்துகரோடல் 
மற்றும் பிரதான தகேல்ககள  
ேழங்குபேர்களினூடாக  
யெகரிக்கப்படும் தரவுகள். 
உரிகமோளர்களின்/குடும்ப 
அலகுகளின் தகலேர்களின் ஆண் 

நிர்மாைிப்புக்கள் 
இடம்சபற்றதன் 
பின்னர் 
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– சபண் பாகுபாட்டின் பிரகாரம்  
ேககப்படுத்தப்பட்ட தரவுகள். 

14. கருத்திட்டத்துடன்  
சதாடர்பான  
செேற்பாடுகளில் பங்குபற்றிே  
சபண்களின் எண்ைிக்கக 

கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகின் 
இரண்டாந்தரத் தரவுகள் மற்றும்  
செேற்பாட்டு 
உத்தியோகத்தர்களினால் 
கமேக்குழுக் 
கலந்துகரோடலினூடாக    
யெகரிக்கப்படும் ஆரம்பத் தரவுகள். 
உரிகமோளர்களின்/குடும்ப 
அலகுகளின் தகலேர்களின் ஆண் 
– சபண் பாகுபாட்டின் பிரகாரம்  
ேககப்படுத்தப்பட்ட தரவுகள். 

நிர்மாைிப்புக்கள் 
இடம்சபற்றதன் 
பின்னர் 

15. கருத்திட்டத்துடன்  
சதாடர்பான  
செேற்பாடுகளில்  
சதாடர்புபட்டு  செேற்படும் 
ெமுதாே மட்ட 
அகமப்புக்கள்/அரெ ொர்பற்ற 
அகமப்புக்களின் 
எண்ைிக்கக. 

கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகின் 
இரண்டாந்தரத் தரவுகள் மற்றும்  
செேற்பாட்டு 
உத்தியோகத்தர்களினால் 
கமேக்குழுக் 
கலந்துகரோடலினூடாக    
யெகரிக்கப்படும் ஆரம்பத் தரவுகள். 

நிர்மாைிப்புக்கள் 
இடம்சபற்றதன் 
பின்னர் 

16. நடாத்தப்பட்ட, ேருமான 
மறுெீரகமப்பு  
கருத்திட்டங்கள் மற்றும் 
ோழ்ோதாரத்திகன  
யமம்படுத்தும்  நிகழ்ச்ெித் 
திட்டங்களின் எண்ைிக்கக 

கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகின் 
ஆரம்ப மற்றும் இரண்டாந்தரத் 
தரவுகள். 
உரிகமோளர்களின்/குடும்ப 
அலகுகளின் தகலேர்களின் ஆண் 
– சபண் பாகுபாட்டின் பிரகாரம்  
ேககப்படுத்தப்பட்ட தரவுகள். 

நிர்மாைப் 
பைிகள் 
இடம்சபறுேதற்கு 
முன்னரும் 
மற்றும் 
பின்னரும். 

17. நிறுேப்பட்டுள்ள  கருத்திட்ட 
தகேல் நிகலேங்களின் 
எண்ைிக்கக மற்றும் 
தகேல்களிகனப் பரப்புேதில் 
அதன் பங்கு  

கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகின் 
ஆரம்ப மற்றும் இரண்டாந்தரத் 
தரவுகள். 

நிர்மாைப் 
பைிகள் 
இடம்சபறுேதற்கு 
முன்னரும் 
மற்றும் 
பின்னரும். 

மூலாதாரம்: CEP/Stage 1 and 2/RAP/Data 
13. 2 கண்கொைிப்பு முன்சனடுப்பு : உள்வொரி மற்றும் சவளிவொரி 
கண்காைிப்பு மற்றும் மதிப்படீ்டு நிகழ்ச்ெித் திட்டம் நடாத்தப்படுேதன்  யநாக்கமாேது : (அ) 
கருத்திட்டத்தில் ஈடுபட்டு கருத்திட்டத்தின் மூலம்  பாதிக்கப்பட்டு உதேி ேழங்கப்பட்ட  
நபர்களின்  எண்ைிக்ககேிகன அறிக்ககேிடுதல் மற்றும் மதிப்படீு  செய்தல், (ஆ) முன்னாள் 
ோழ்ோதார நிகலகள் மற்றும் ோழ்க்ககத் தரங்கள் மறுெீரகமக்கப்பட்டுள்ளதா என்பகத 
உறுதிப்படுத்துதல். ஆதலால் செேற்பாடுகள், பிரச்ெிகனகளின் பரப்பு ேசீ்ெிகன 
அறிக்ககேிடுதல் மற்றும் பரீட்ெிப்பு இடம்சபறுதல் யேண்டும். அது  சதாடர்பில் கண்காைிப்பு 
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மற்றும் மதிப்படீு  யபான்ற இரண்டு முன்சனடுப்புக்ககளயும்  கேத்திருப்பது அேெிேமாகும்.  
அகே, அ. உேர் கல்ேி மற்றும்  சபருந்சதருக்கள் அகமச்சு/ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார 
ெகப/கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகு  யபான்ற ஒவ்சோரு நிறுேனங்களின் உத்தியோகத்தர் 
குழாமினால் இடம்சபற்று ேரும் உள்ோரிோன கண்காைிப்பு, ஆ. நிபுைர்ககளக்  சகாண்ட 
சுோதீனமான சேளிோரிோன கண்காைிப்புச் ெகபசோன்றினூடாக நடாத்தப்படும்  
சேளிோரிோன கண்காைிப்பு. 
 

உள்ோரி மற்றும் சேளிோரி யபான்ற இரண்டு கண்காைிப்பும்,  ஆகக்குகறந்த ேககேில் 
கருத்திட்டத்தின்  மூன்று படிநிகலகளில் இடம்சபறுதல்  யேண்டும் : (அ) கட்டுமாைம் 
ஆரம்பிக்கப்படுேதற்கு முன்னர், (ஆ) ேதீிேிகன நிர்மாைிப்பதற்கு உத்யதெிக்கப்பட்ட 
ொகரயோரத்திற்கு அகடோளமிட்டதன் பின்னர், (இ) கட்டுமாைம் பூர்த்திேகடந்ததன் பின்னர். 
 

ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகபேின் கீழ் அகமக்கப்பட்டுள்ள  கருத்திட்ட முகாகமத்துே 
அலகினால் உள்ளகக் கண்காைிப்பு முன்சனடுக்கப்படும்.  உள்ளகக் கைக்காைிப்பினூடாக 
எழும் பிரச்ெிகனகள்  சதாடர்பில் கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகு, சுற்றாடல் மற்றும் ெமூக 
அபிேிருத்தித் திகைக்களத்தின்  உதேிேிகன சபற்றுக்  சகாள்ள முடியும்.  மீள்குடியேற்ற  
செேற்பாட்டுத் திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்ட   செேற்பாடுகள், உரித்துக்கள்,  கால ேகரேகற 
மற்றும் மதிப்படீ்டின் பிரகாரம் உள்ளகக் கண்காைிப்பு இடம்சபறுதல்  யேண்டும். 

 
கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட  ேடீ்டு அலகுக்கு  உரித்தாக யேண்டிே மற்றும் 
அேர்களுக்கு உரித்தாகிே  உரித்துக்கள் சதாடர்பிலான  ேிபரங்ககள அறிக்ககேிடும் அட்கட 
முகறகமசோன்றிகன கண்காைிப்பு அலுேலகத்தினுள் முன்சனடுப்பதற்கு 
உத்யதெிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்சோரு உரிகமோளருக்கும்  கிகடக்க  யேண்டிே மற்றும் 
கிகடத்துள்ள உரித்துக்கள்  சதாடர்பிலான  குறிப்புக்ககள உள்ளடக்கி  தோரிக்கப்பட்டுள்ள  
இவ் அட்கடேின் (“மீள்குடியேற்ற அட்கட”) பிரதிசோன்றிகன உரிே உரிகமோளரின்  
பிரத்தியே அறிக்கககளுக்சகன, அேன்/அேளுக்கு  ேழங்கப்படுதல் யேண்டும். 
 
இழப்படீ்டுக் சகாடுப்பனவு மற்றும்  மீள்குடியேற்றத்திற்கான ஏகனே   செேற்பாடுகளுக்கு  
உரிே முன்யனற்ற அறிக்ககககள அறிக்ககேிடுேதற்கு யமலாக, மீள்குடியேற்ற 
செேற்பாட்டுத் திட்டத்தினூடாக எதிர்பார்த்த பேன்கள் கிகடக்கப்  சபற்றுள்ளதா என்பகத 
உறுதிப்படுத்திக்  சகாள்ளுேதற்காக கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகினால் கண்காைிப்பு 
அறிக்ககசோன்று தோரிக்கப்படும்.  கண்காைிப்பு முன்சனடுப்பினூடாக திரட்டப்படும்  
தகேல்கள், அகமச்சு மட்ட கருத்திட்ட ஒருங்கிகைப்புப் குழு மற்றும் ஏகனே 
பங்குதாரர்களின் மீளாய்வுக்கு உட்படுத்தப்படும் என்பதுடன், பிரச்ெிகனககளத் தைிப்பதற்கு 
அல்லது தீர்வு காண்பதற்கு நிறுேனம்ொர்  தகலேடீு இத்தால் எதிர்பாக்கப்படுகின்றது. 
 

சேளிோரிக் கண்காைிப்புச் செேற்பாட்டிற்கு உள்ளடக்கப்பட யேண்டிே ேியெட  
செேற்பாடுகள் மற்றும் மூயலாபாேங்கள்: 

1. கருத்திட்டத்தின் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளான  நபர்கள்  சதாடர்பில் கருத்திட்டத்திற்கு 
முன்னர் (இடம்சபேர்வுக்கு முன்னர்) அடிப்பகடோகக்  சகாள்ளப்பட்ட தரவு மீளாய்வு. 

2. சேளிக்கள அலுேலகங்கள், கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகு மற்றும் ஒவ்சோரு 
ேடீ்டு அலகுக்கு உள்ள அறிக்ககககள அடிப்பகடோகக்  சகாண்டு மீள்குடியேற்றத் 
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திட்டத்திகன அமுற்படுத்துதல் சதாடர்பில் முன்யனற்றத்திகன உறுதிப்படுத்திக் 
சகாள்ளுதல். 

3. சுே ேிருப்புக்கு மாறான மீள்குடியேற்றம் சதாடர்பில் கேனத்திற் சகாள்ளப்பட  
யேண்டிே பிரச்ெிகனகள் காைப்படுேகத அகடோளங் காைக்கூடிேதாகேிருந்தால், 
பாதுகாப்பு மூயலாபாேங்களுக்கு இைங்க ஆயலாெகனககள ேழங்குதல் மற்றும் 
இப்பிரச்ெிகனகளுக்குத் தீர்வுகள் ேழங்குேதற்கு  யதகேோன மற்றும் ெரிோன 
நடேடிக்ககககள உள்ளடக்கி  செேற்பாட்டுத் திட்டசமான்றிகனத் தோரித்தல். 

4. மீள்குடியேற்ற பாதிப்புத் சதாடர்பில் தகேல்ககள திரட்டுதல் மற்றும் மீளாய்வு  
சதாடர்பில் சபாருத்தமான குறிகாட்டிககளக் கண்டறிதல். 

5. பாதிப்பிகனப் பகுப்பாய்ேதற்கு பல்யேறான முகறொர் மற்றும் முகறொரா 
மூயலாபாேங்ககளப் பாேித்தல். 

6. மீள்குடியேற்றத்தின் ேிகனத்திறன், ேிகளத்திறன், தாக்கம் மற்றும் நிகலயபற்றிகன 
மதிப்படீு  செய்தல். 

7. கிகடக்கப்  சபற்ற  அனுபேங்களுடன், மீள்குடியேற்றம்  சதாடர்பிலான எதிர்காலக்  
சகாள்கககள் மற்றும் திட்டங்ககள ேகுப்பதற்கு ேழிகாட்டல்ககள ேழங்குதல். 
 

மீள்குடியேற்ற நிகழ்ச்ெித் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதன் பின்னர்  சேளிோரிோன கண்காைிப்பு 
ஆரம்பிக்கப்படும். மீள்குடியேற்றச் செேற்பாடுககள அமுற்படுத்துதல் சதாடர்பில் 
முன்யனற்றம், இைக்கமற்ற அம்ெங்ககளக்  சகாண்ட  பிரச்ெிகனகள் மற்றும்  ெரிோன  
செேகலக் காட்டும்  பகுதிேளேிலான ஆண்டு  கண்காைிப்பு அறிக்கககள்   சேளிோரிோன 
யமற்பார்கேோளர்களினால் தோரிக்கப்படுதல் யேண்டும்.  இப்பகுதிேளேிலான  ஆண்டு 
கண்காைிப்பு  அறிக்கககள், கருத்திட்ட முகாகமத்துே அலகு, சுற்றாடல் மற்றும் ெமூக 
அபிேிருத்தித் திகைக்களம் மற்றும் ேதீி அபிேிருத்தி அதிகார ெகபேின் பைிப்பாளர் 
நாேகத்தின் அலுேலகத்திற்கு  ெமர்ப்பித்தல்  யேண்டும். 


