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இற்கைவகரப்படுத்தப்பட்ட மீள்குடிசயற்ை சசயற்பாட்டுத்திட்டம் 
சதாடர்பான குைிப்பு:  

ஒபேபேகரபுர அருப ோதய மோவத்ததயில் இருந்து 38 குடும்ேங்கதை 
இடமோற்றுவதற்கோன மீள்குடிபயற்ற சேயற்ேோட்டுத் திட்டம், நகர அேிவிருத்தி 
அதிகோரேதேயினோல் தயோரிக்கப்ேட்டு 2018 ஒக்பரோேர் மோதம் (அப் ேதிப்பு இங்கு 
குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ைது.) சவைியிடப்ேட்டது. இற்தறவதரப்ேடுத்தப்ேட்ட மீள்குடிபயற்ற 
சேயற்ேோட்டுத் திட்டம், கீபே குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ைதுடன், அதில் 2019 ஆண்டில் 
திரட்டப்ேட்ட பமலதிக ேமூக – சேோருைோதோர தகவல்கள் சதோடர்ேோக கவனஞ் 
சேலுத்தல் மற்றும் 38 குடும்ேங்கள் ஏற்சகனபவ குடிபயற்றப்ேட்டுள்ை  நகர 
அேிவிருத்தி அதிகோர ேதேயின் உரித்துரிதமயுடன் கூடிய சதோடர்மோடி வடீதமப்புத் 
சதோகுதிகைின் தற்பேோததய  நிதல ஆகியன ேற்றிய விடயங்கள் 
குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ைன. சேயற்திட்டத்தினோல் ேோதிக்கப்ேட்ட வடீ்டு அலகுகைின் 
ேோதிப்புக்கதை அதடயோைங் கண்டு, அத் தோக்கங்கதை குதறப்ேதற்கோன 
நடவடிக்தககள் முன்சமோேியப்ேட்டுள்ைன.  

2019 ஒக்பரோேர் மோத இறுதி வதரயிலோன தரவுகள் இற்தறவதரப்ேடுத்தப்ேட்ட 
மீள்குடிபயற்ற சேயற்ேோட்டுத்திட்டத்தில் உள்ைடக்கப் ேட்டுள்ைது. கோ ி 
தகயகப்ேடுத்தல் சேயன்முதறகள் மோற்றமதடவதனோலும், அந்நிதல அடிக்கடி 
குறுகிய கோலத்தில் மோற்றத்திற்குட்ேடுவதினோலும் மீள்குடிபயற்ற 
சேயற்ேோட்டுத்திட்டம் சதோடர்ேோன மோற்றங்கள், மீள்குடிபயற்ற சேயற்ேோட்டுச் 
ேட்டகத்தில் அடங்கும் வதகயில் தயோரிக்கப்ேட்டுள்ைது. ஆேிய உட்கட்டதமப்பு 
முதலீட்டு வங்கியின் சுற்றோடல் மற்றும் ேமூக ேட்டத்திற்பகற்ே 
சேயற்திட்டத்தினோல் ேோதிக்கப்ேட்ட குடும்ேங்கதை பமம்ேடுத்தல் அல்லது 
குதறந்தேட்ேம் மறுேீரதமத்தல் என்ேன இம் பமலதிக  நடவடிக்தககள் மூலம்  
முன்சனடுக்கப்ேடுகின்றன.  உத்பதே முக்கியமோன மோற்றங்கள் மற்றும் அதன் 
திருத்தங்கள் சதோடர்ேோன நியோயப்ேோடு ேின்வரும் அட்டவத யில் தரப்ேட்டுள்ைது. 

 
மீள்குடிபயற்ற 

ஆரம்ே 
சேயற்ேோட்டுத்திட்ட

ம்  
(ஒக்பரோேர் 2018)  

இற்தறவதரப்ேடுத்தப்ேட்
ட மீள்குடிபயற்ற 

சேயற்ேோட்டுத்திட்டம்  
(நவம்ேர் 2019) 

இற்தறவதரப்ேடுத்தப்ேடுத்தலுக்
கு  கோர ியோயதமந்த 

நியோயப்ேோடு  

உரிதமத்தகுதி வோர்ப்ேடம் மற்றும் மீள்குடிபயற்ற சேயற்ேோட்டுத்திட்டத்தின் 
வரவுசேலவுத் திட்டம், பமலதிக ேமூக – சேோருைோதோர தரவுகளுக்கு அதமய 
இற்தறவதரப்ேடுத்தப்ேட்டது 
மதியபவதை ேோது 
கோப்பு நிதலயம், 
மகைிருக்கோன அதற 
கள் மற்றும் ஆரம்ே 
ேோடேோதலகதை 
சேற்றுக் சகோடுத்தல் 

உத்பே சேயற்ேோடுகதை 
பமற்சகோள்வதற்கு 
ேனேமூக நிதலயங்கதைப் 
ேயன்ேடுத்த முடியும்.  

ேியேத் சேவனயில் 
ஏற்சகனபவ நிர்மோ ிக்கப் 
ேட்டுள்ை  மோடி வடீுகைில் 
மோற்றங்கள் சேய்வது 
நதடமுதறச் ேோத்தியமன்று.  

பமலதிக வடீ்டு 
அலசகோன்றின் கிரயம் 
ரூேோ 7 மில்லியன் 
ஆகும்.  

வடீதமப்பு அேிவிருத்தி 
அதிகோரேதேயில் 
தற்பேோதுள்ை 
சகோடுப்ேனவு 
சேயன்முதறக்கதமய 
பமலதிக  மோடி வடீ்டு 
அலசகோன்றுக்கோன 
கிரயம் 
தீர்மோனிக்கப்ேடும்.  

விைக்கமைிப்புக்கள் RPF 
இற்கதமவோனதவயோகும். 

மீள்குடிபயற்றச் சேயற் 
திட்டத்தினோல் ேோதிக் 

கட்ட ம் 
தகவிடப்ேட்டுள்ைது. 

சேயற்திட்டத்தினோல் 
ேோதிக்கப்ேட்ட வடீ்டு 
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கப்ேட்ட வடீ்டு அலகு 
கள், கூட்டு ஆதன 
முகோதமத்துவ குழு 
வுக்கு அதிகமோன 
ேரோமரிப்புக் கட்ட ம் 
சேலுத்துதல்  

அலகுகைினோல் சேலுத்தப்ேட 
பவண்டிய  இயலைவுக்கு ஏற்ே 
மோற்றங்கள் சேய்யப்ேடும்.  

 

திருத்தங்கைில் சவைிப்ேதடத்தன்தம உறுதிப்ேடுத்தப்ேடும் வதகயில் 
பமற்சகோள்ைப்ேட்ட  மோற்றங்கதை  சுட்டிக்கோட்டல்,  மீள்குடிபயற்ற 
சேயற்ேோட்டுத்திட்டத்தில் இற்தறவதரப்ேடுத்தப்ேட்ட  ேதிப்பு ஆேிய உட்கட்டதமப்பு 
முதலீட்டு வங்கியினதும் நகர அேிவிருத்தி அதிகோரேதேயினதும்  
இத யத்தைங்கைில் ேிரசுரிக்கப்ேட்ட ேதிப்புக்குப் ேதிலோக 
சவைியிடப்ேட்டுள்ைதுடன், இதன் ேிற்ேோடு அது தற்பேோததய திட்டமோக 
சகோள்ைப்ேடும். சேயற்திட்டத்தினோல் ேோதிக்கப்ேட்ட குடும்ே  அலகுகளுக்கு  உத்பதே  
மோற்றங்கதை தகுந்த முதறயில் அறிவிப்ேதற்கும் இற்தறவதரப்ேடுத்தப்ேட்ட 
ேதிப்ேின் வன்ேிரதிகள் ேிங்கை, தமிழ் மற்றும் ஆங்கில சமோேிகைில்  சேற்றுக் 
சகோள்ை விரும்பும் தரப்ேினருக்கு சேறக்கூடியவோறு நடவடிக்தக எடுக்கப்ேட்டுள்ைது. 
தற்பேோதுள்ை குதறதீர்க்கும் சேோறிமுதற  அவ்வோபற கோ ப்ேடுவதுடன்,  
மீைக்குடியமர்த்தும் புதிய சேயற்ேோட்டுத் திட்டம் ேம்ேந்தமோன  முதறப்ேோடுகள் 
மற்றும்  குதறேோடுகதை  ேமர்ப்ேிப்ேதற்கோகவும்  அப்சேோறிமுதறதயப் 
ேயன்ேடுத்த முடியும்.   
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நிகைசவற்றுச் சுருக்ைம் 

 
அைிமுைம் 
 
சகோழும்பு இலங்தகயின் ேிரதோன வர்த்தக நகரோகும். அத்துடன் இலங்தகயின் 
ததலநகரோகவும் கோ ப்ேடுகிறது. புள்ைிவிேரங்கைின் அடிப்ேதடயில் நகரில் சுமோர் 
50,000 குடும்ேங்கள் பேரிப்புறங்கைில் அரசுக்கு சேோந்தமோன கோ ிகைில் 
வேிக்கின்றனர். சகோழும்பு சுமோர் 800,000 மக்களுக்கோன வோேிடமோக விைங்குகின்ற 
அபதபவதை சுமோர் ஒரு மில்லியன் மக்கள் தினமும் சவவ்பவறு 
பநோக்கங்களுக்கோக சகோழும்ேிற்கு வந்து சேல்கின்றனர். இவ்வோறு பேரிப்புறங்கைில் 
வோழும் சுமோர் 5.500 குடும்ேங்கதை நகர புத்துயிர்ப்பு சேயற்த்திட்டத்தின் கீழ் ஆேிய 
உட்கட்டதமப்பு முதலீட்டு வங்கியின் நிதியுதவியுடன் அடுக்குமோடி கட்டிடங்கைில் 
குடிபயற்ற அரேோங்கம் நடவடிக்தககதை பமற்சகோண்டுள்ைது.  இவ்வோறு 
குடும்ேங்கைின் மீள்குடிபயற்றத்தின் ேின்னர் சவற்றிடமோகும் கோ ிகள் பவறு 
உட்கட்டதமப்பு வேதிகைின் விருத்தி மற்றும் கலப்பு அேிவிருத்தி 
நடவடிக்தககளுக்கு ேயன்ேடுத்தப்ேடும். இச்சேயற்த்திட்டத்திற்கோன சேலவு 280 
மில்லியன் சடோலரோக மதிப்ேிடப்ேட்டுள்ை அபதபவதை அதில் 200 மில்லியன் 
சடோலர்கள் ஆேிய உட்கட்டதமப்பு முதலீட்டு வங்கியிடமிருந்து பகோரப்ேட்டுள்ைது. 

ஒபேபேகரபுரவில் அருப ோதய மோவத்ததயில் 38 குடும்ேங்கள் வோழும் கோ ி 
அடுக்குமடி வடீுகைின் நிர்மோ த்திற்கு அவேியமோகிறது. 
 
அகமவிடம் 

ஒபேபேகரபுர பகோட்பட ஸ்ரீ செயவர்த்தனபுர மோநகரேதேயின் நிர்வோக எல்தலக்குள் 
அதமந்துள்ைது. அத்துடன் இப்ேகுதி பகோட்பட பதர்தல் சதோகுதியின் கீழ் வருகிறது. 
இக்குடும்ேங்கைில் சேரும்ேோலோபனோர் ேிங்கை இனத்தவரோக இருக்கின்ற 
அபதபவதை குறித்த 38 குடும்ேங்கைில் 21 பேர் ஒபேபேகரபுரவிற்கு சவைிபய 
ேிறந்து ேின்னர் இப்ேகுதிக்கு குடிபயறியவர்கைோவர். 
 
மீள்குடிபயற்ற சேயற்ேோட்டு திட்ட பநோக்கங்கள் 
 
பதேிய கட்டோய மீள்குடிபயற்ற சகோள்தகயின் ேிரகோரம் மீள்குடிபயற்றம் கோர மோக 
20 குடும்ேங்களுக்கு பமல் ேோதிக்கப்ேடுமோயின்  மீள்குடிபயற்ற சேயற்ேோட்டு திட்டம் 
தயோரிக்கப்ேட பவண்டியது அவேியமோகும். பமலும் ஆேிய உட்கட்டதமப்பு 
முதலீட்டு வங்கியின் நலக்கோப்பு சகோள்தகயின் ேிரகோரமும் மீள்குடிபயற்றம் 
கோர மோக 20 குடும்ேங்களுக்கு பமல் ேோதிக்கப்ேடுமோயின்  மீள்குடிபயற்ற 
சேயற்ேோட்டு திட்டம் தயோரிக்கப்ேட பவண்டியது அவேியமோகும். மீள்குடிபயற்ற 
சேயற்ப்ேோட்டு திட்டம் ேோதிக்கப்ேட்ட மற்றும் இடம்சேயர்ந்த மக்கைின் 
சதோடர்ச்ேியோன வோழ்க்தக தர பமம்ேோட்டிதன அறிக்தகயிடும் ஒரு ஆவ மோக 
கோ ப்ேடுகிறது.  
 
 
 
 

பின்பற்ைப்பட்ட சசயல்முகை 

சேயற்த்திட்டம் சதோடர்ேோக விேரிக்கும் சேோருட்டு ேோதிக்கப்ேட்ட மக்களுக்கு 
மீள்குடிபயற்ற நிபு ர் மற்றும் சேயற்த்திட்ட அலுவலகர்கைினோல் ஆரம்ே 
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கூட்டசமோன்று நடோத்தப்ேட்டது. இதன் கோர மோக அவர்களுக்கு கிதடக்க கூடிய 
நன்தமகள் சதோடர்ேிலும் எடுத்துதரக்கப்ேட்டது. ேமூக-சேோருைோதோர மற்றும் 
குடித்சதோதக சதோடர்ேோன தரவுகள் பகள்விப்ேத்திரசமோன்று மூலமோக 
பேகரிக்கப்ேட்டது. 

சமூை சபாருைாதார தைவல் திரட்டு 

சமோத்தமோன 38 குடும்ேங்கதை ேோர்ந்த 140 பேரில் 67 பேர் ஆண்கள் மற்றும் 73 பேர் 
சேண்கள். ஆண்கள் ததலதமயிலோன குடும்ேங்கள் 18 ஆகவும் சேண்கள் 
ததலதமயிலோன குடும்ேங்கள் 20 ஆகவும் கோ ப்ேடுகின்றன. பமலும் சமோத்த 
ேனத்சதோதகயில் 114 ேிங்கை மக்களும் 18 தமிழ் மக்களும் 8 முஸ்லீம் மக்களும் 
கோ ப்ேடுகின்றனர். பமலும் சமோத்த ேனத்சதோதகயில் 103 சேௌத்தர்களும் 8 
இஸ்லோமியர்களும் 11 இந்துக்களும் 16 கிறிஸ்தவர்களும் கோ ப்ேடுகின்றனர். 
இருவர் ேதிலைிக்க மறுத்துவிட்டனர். 
 

ஏழு 5 வயதிற்குட்ேட்ட குேந்ததகளும் எட்டு 60 வயதிற்கு பமற்ேட்ட ேிபரஸ்ட 
ேிரதெகளும் குறித்த 38 குடும்ேங்கைில் வோழ்கின்றனர். 76 திரும மோன நேர்களும் 
21 திரும மோகோத (15%) நேர்களும் கோ ப்ேடுகின்றனர். ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கைின் 
கல்விமட்டம் நடுத்தரம் ஆகும். வயதுக்கு வந்பதோரில் 4 பேர் ேோடேோதலக்கு 
சேல்லவில்தல (2%). 

21 ஆண்கள் மற்றும் 10 சேண்கைின் ேரோேரி வருமோனம் ரூேோ. 25,001-50,000, ேரோேரி 
வருமோனம் ரூேோ. 37,500. ஊேியப்ேதடயில் ேங்பகற்பு வதீம் 65%. இது பதேிய 
ஊேியப்ேதடயின் ேங்பகற்பு வதீமோன 53.8% ஐ விட அதிகமோகும் (பதேிய 
ேனத்சதோதக க ிப்ேடீு 2012). 

தோக்கவிதைவிற்குட்ேடக்கூடிய குடும்ேங்கைின் எண் ிக்தக 4. ேோதிக்கப்ேட்ட 
மக்கள் சேயற்த்திட்டம் சதோடர்ேோக தமது ஆதரதவ சவைியிட்டதமயோல் ேமூக 
அழுத்தங்கள் இன்றி சேயற்த்திட்டத்தத நதடமுதறப்ேடுத்த கூடியதோக இருக்கும். 
 
சசயற்திட்ட பாதிப்புக்ைள் 

குதறவோகும். 300-500 இதடபயயோன ேதுர அடிதய தைப்ேரப்ேோக சகோண்ட வடீுகள் 6 
ஆக கோ ப்ேடுகின்ற அபதபவதை ஒரு வடீு 600 ேதுர அடிக்கும் அதிகமோன 
தைப்ேரப்தே சகோண்டுள்ைது. வடீுகைின் ேரோேரி தைப்ேரப்பு 233 ேதுர அடியோகும். 

சட்ட ஏற்பாடுைள் மற்றும் சைாள்கை 

கோ ி சுவகீரிப்ேோனது 1950ஆம் ஆண்டின் கோ ி சுவகீரிப்பு ேட்டத்தின் கீழ் 
பமற்சகோள்ைப்ேடும். அரே கோ ிகதை தகவேம் தவத்திருத்தல் 1979ஆம் ஆண்டு 
7ஆம் இலக்க தகவேமுள்ை அரே சேோத்துக்கதை மீட்டல் ேட்டத்தின் கீழ் 
பமற்சகோள்ைப்ேடும். 
சதசிய ைட்டாய மீள்குடிசயற்ை சைாள்கை 

பதேிய கட்டோய மீள்குடிபயற்ற சகோள்தக 2001ஆம் ஆண்டு அங்கீகரிக்கப்ேட்டது. 
இக்சகோள்தக அேிவிருத்தி சேயற்திட்டங்கள் கோர மோக ேோதிக்கப்ேடும் மக்களுக்கு 
நஸ்ட ஈடு வேங்கும் பநோக்கில் 2001 ஆம் ஆண்டு அதமச்ேரதவயோல் 
அங்கீகரிக்கப்ேட்டது. 
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உரிகமத்தகுதி 

ேோதிக்கப்ேட்ட குடும்ேங்கள் 550 ேதுர அடி தைப்ேரப்தே சகோண்டுள்ை அடுக்குமோடி 
வசீடோன்தற சேற உரிதமத்தகுதிதய சகோண்டுள்ைன. அவர்கள் மோதோந்த குத்ததக 
கட்ட ம், கூட்டு ஆதன முகோதமத்துவ நிதியம் மற்றும் சேோது வேதிகைின் 
ேரோமரிப்ேிற்கோன மோதோந்த கட்ட த்தத சேலுத்த சவண்டும். 
மீள்குடிபயற்றப்ேடுபவோர் ரூேோ. 5000 பேோக்குவரத்து சகோடுப்ேனவு, ரூேோ 50,000 
சதோதகதய வருமோன இேப்பு மற்றும் தற்கோலிக இருப்ேிடங்களுக்சகன உதவி 
பகோரியவர்களுக்கு மோதசமோன்றுக்கு ரூேோ 15,000 வோடதக சகோடுப்ேனவு, 
அஸ்சேஸ்சடோஸ் கூதரத் தகடுகதைப் சேற்றுக் சகோள்வதற்கு உரித்துண்டு. 

 
உரிகமத்தகுதி வார்ப்படம் 

உரிதமத்தகுதி வோர்ப்ேடத்தில் ேோதிக்கப்ேட்ட மக்களுக்கு உரித்துதடய அதனத்து 
வதகயோன நஸ்ட ஈடுகளும் உள்ைடக்கப்ேடும். இந்த வோர்ப்ேடம் கோ ி சுவகீரிப்பு 
ேட்டத்தின் கீழ் 2013ஆம் ஆண்டு அறிமுகம் சேய்யப்ேட்ட ஒழுங்குவிதிக்கு 
அதமவோக தயோரிக்கப்ேடும். 

ஆசலாசகன, சபாதுமக்ைள் பங்சைற்பு மற்றும் குகைதரீ்க்கும் சபாைிமுகை 

ஆபலோேதன, தகவல் ேகிரல் மற்றும் சவைிப்ேடுத்துதகக்கோன பததவப்ேோடுகள் 
ஆகியன ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கைின் ேங்பகற்றலுடன் பமற்சகோள்ைப்ேட்டது. அத்துடன் 
ேில வடீுகளுடன் அடுக்குமோடி வடீுகைில் வேிக்கும் அவர்கைது புதிய அனுேவம் 
சதோடர்ேில் கலந்துதரயோடலும் பமற்சகோள்ைப்ேட்டது.   
 
 
இறுதி திைதி 

நகர அேிவிருத்தி அதிகோரேதேயினோல் 13/10/2018 அன்று ஆரம்ேிக்கப்ேட்ட ஆரம்ே 
கட்ட மதிப்ேோய்விற்கு முன்னர் குறித்த கோ ியில் வேித்பதோர் அதனவரும் நஸ்ட 
ஈட்தட சேற தகுதியோனவர்கைோவர். 
 
குதறதீர்க்கும் சேோறிமுதற 

ேிறந்த நதடமுதறகளுக்கதமவோக சேயற்த்திட்டத்தின் கீழ் சுயோதீனமோன  
குதறதீர்க்கும் சேோறிமுதற  மீள்குடிபயற்ற திட்டமிடல் ேட்டகத்திற்கு அதமவோக 
உருவோக்கப்ேடும். குதறதீர்க்கும் சேோறிமுதற ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கள் தமது 
முதறப்ேோடுகள் மற்றும் குதறகதை சவற்றிகரமோக தீர்த்துக்சகோள்ை உதவும். 
குதறதீர்க்கும் சேோறிமுதறயில் நீண்ட நிர்வோக மற்றும் ேட்ட நதடமுதறகதை 
தவிர்க்க புதிய நதடமுதறகள் தயோரிக்கப்ேடும். 
 
மீள்குடிசயற்ைம் 

தற்பேோது அரே கோ ியில் வேிக்கும் 38 குடும்ேங்கதை மீள்குடியமர்த்த 
பவண்டியுள்ைது. அவர்கள் 550 ேதுர அடி தைப்ேரப்தே சகோண்ட நகர அேிவிருத்தி 
அதிகோரேதேயினோல் அதமக்கப்ேடும் வடீுகைில் இந்த நிேந்ததனகைின் 
அடிப்ேதடயில் மீள்குடியமர்த்தப்ேடுவோர்கள். (i) கூட்டு ஆதன ேரோமரிப்ேிற்கோன 
ேங்கைிப்ேிற்கோன ஆரம்ேகட்ட ம் நகர அேிவிருத்தி அதிகோரேதேயோல் 
தீர்மோனிக்கப்ேடும் (தற்பேோது இத்சதோதக ரூேோ. 50,000). கட்ட ம் நோன்கு 
தவத கைில் சேலுத்தப்ேடலோம்; (ii) மின் தூக்கியின் சேயற்ேோடு, சேோது 
இடங்கைில் ஒைிரூட்டல் மற்றும் சுத்தப்ேடுத்தல் பேதவகள் உள்ைிட்ட 
பேதவகளுக்கோன மோதோந்த கட்ட  சகோடுப்ேனவு சேலுத்தப்ேட பவண்டும். 
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எனினும் இவற்றிற்கோன கட்ட ம் ேந்தத நிதலதமகளுக்பகற்றவோறு 
மோற்றமதடயும்.  (iii) குத்ததக கட்ட மோக 400 மோதங்களுக்கு மோதோந்தம் ரூேோ. 
3,000 ேடி சேலுத்த பவண்டும். ேோதிக்கப்ேடும் மக்களுக்கு மீள்குடிபயற்றத்திற்கு 
முன்னரோன மற்றும் ேின்னரோன உதவிகள் வேங்கப்ேடும். மோதோந்த நீர், மின்ேோர 
மற்றும் சதோதலபேேி கட்ட ங்கதை சேலுத்துவது வடீ்டு உரிதமயோைர்கைின் 
சேோறுப்ேோகும். 
குறித்த ேகுதிகைில் வேிக்கும் சுபதே மக்களுடன் இத ந்து சேயற்ேடுவதற்கோன 
நடவடிக்தககதை சேயற்த்திட்டம் பமற்சகோள்ை பவண்டும். ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கள் 
நஸ்ட ஈட்தடசேறவும் சதோடர்மோடி குடியிருப்புக்கைில் குடியிருக்க 
விரும்ேோவிட்டோல் தனியோன வடீுகதை தோமோகபவ பதடிக்சகோள்ைவும் முடியும்.   
 
வருமான மறுசரீகமப்பு உபாயங்ைள் 

இச் சேயற்திட்டம் கோர மோக ேோதிக்கப்ேட்ட வியோேோர நிதலயங்கள் 7 ஆகும். 
மதிப்ேிடப்ேட்ட வருமோனமிேப்பு கோர மோக அவர்களுக்கு நிதி சகோடுப்ேனவு மற்றும் 
தோக்கவிதைவிற்கு உட்ேடக்கூடிய குடும்ேங்களுக்கு வருமோன மீைதமப்புத் 
நிகழ்ச்ேித்திட்டத்திற்கு பமலதிகமோக, அரேோங்கத்தோல் வேங்கப்ேடும் நலன்புரி 
சகோடுப்ேனவுகள் சதோடர்ச்ேியோக வேங்கப்ேடும். 
 
மீள்குடிசயற்ைத்திற்ைான நிறுவன ைட்டகமப்பு   

சேயற்த்திட்டத்தின் அதனத்து நதடமுதறப்ேடுத்தும் சேோறுப்பும் மோநகர மற்றும் 
பமற்கு ேிரோந்திய அேிவிருத்தி அதமச்தே ேோர்ந்தது. மீள்குடிபயற்ற 
சேயற்ப்ேோட்டுத்திட்டத்திதன பமலதிக சேயற்த்திட்ட ே ிப்ேோைர் (திட்டமிடல்) 
அவரது அலுவலகர்களுடன் இத ந்து நதடமுதறப்ேடுத்த பவண்டும். 
ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கைின் மீள்குடிபயற்றத்தின் ேின்னரோன வோழ்வோதோரத்தத 
பமம்ேடுத்த நகர புத்துயிர்ப்பு சேயற்த்திட்டம்/நகர அேிவிருத்தி அதிகோரேதே 
ஆகியன உதவிகதை வேங்கும்.  

மீள்குடிசயற்ைத்திற்ைான பாதடீு மற்றும் நிதியீட்டம் 

மீள்குடிபயற்றத்திற்கோன வரவு சேலவு திட்டத்தத தயோரிக்கும் பேோது அடுக்குமோடி 
கட்டிடங்கதை நிர்மோ ிப்ேதற்கோன சேலவு உள்ைடக்கப்ேடவில்தல. ஏசனனில் 
இச்சேயற்த்திட்டத்தின் ேின்னர் விடுவிக்கப்ேடும் கோ ிகைினோல் நகர அேிவிருத்தி 
அதிகோரேதேக்கு ேோரிய வருமோனம் கிதடக்கும் என கருதி குறித்த சேலவு 
முதலீடோக கருதப்ேட்டுள்ைது. ஒபேபேகரப்ர மக்களுக்கோன மீள்குடிபயற்ற திட்டத்தத 
நதடமுதறப்ேடுத்த ரூேோ. 13,225,200  அல்லது 73,640 அசமரிக்க சடோலர் 
பததவசயன மதிப்ேிடப்ேட்டுள்ைது. (இதில் அடுக்குமோடி கட்டிடத்திற்கோன சேலவு 
உள்ைடக்கப்ேடவில்தல). 
 
நகடமுகைப்படுத்துவதற்ைான ைால அட்டவக  

மீள்குடிபயற்ற நடவடிக்தககள் 2018ஆம் ஆண்டு ஆவ ி மோதம் ஆரம்ேிக்கப்ேட்ட 
நிதலயில் 2019ஆம் ஆண்டு தவகோேி-ஆனி கோலப்ேகுதிகைில் நிதறவு சேய்ய 
எதிர்ேோர்க்கப்ேடுகிறது. இந்த நிலம் 2018ஆம் ஆண்டு மோர்கேி மோத முடிவிற்குள் 
தகபயற்கப்ேடும். அட்டவத  10.1இல் குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ை 
நதடமுதறப்ேடுத்துவதற்கோன கோல அட்டவத தய விேரங்களுக்கு ேோர்க்கவும். 
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ைண்ைா ிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு 

உள்ைக ஊேியர்கைோல் உள்ைக கண்கோ ிப்பு பமற்சகோள்ைப்ேடுவதுடன் சவைியக 
கண்கோ ிப்பு சுயோதீன ஆபலோேகர்கைோல் பமற்சகோள்ைப்ேடும். ேிறந்த 
கண்கோ ிப்ேின் மூலம் நகர புத்துயிர்ப்பு சேயற்த்திட்டம் உரிய முதறயில் 
நதடமுதறப்ேடுத்தப்ேடுவததன உறுதி சேய்து சகோள்ை முடியும். இதன் மூலம் 
சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ குழுவிற்கு ஏற்ேடும் ேிரச்ேதனகதை இலகுவில் 
இனம்கண்டு அவற்தற தீர்த்துக்சகோள்ைவும் முடியும். 

 
மதிப்ேடீோனது ேரந்த விடயப்ேரப்தே சகோண்டுள்ைது. இதனுள் மீள்குடிபயற்ற 
திட்டத்தின் விதனதிறன், விதைதிறன், ேோதிப்பு மற்றும் நிதலத்து நிற்கும் தன்தம 
மற்றும் எதிர்கோல மீள்குடிபயற்ற திட்டங்களுக்கு உதவக்கூடிய கற்றுக்சகோண்ட 
ேோடங்களும் உள்ைடங்கும். 
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அத்தியாயம் 1 
அைிமுைம் 

 
சகோழும்பு மற்றும் அதன் சுற்றுச்சூேலில் பேரிப்புறங்கைில் வேிக்கும்  மக்கதை 
அரேிற்கு சேோந்தமோன அடுக்குமோடி கட்டிடங்கைில் குடிபயற்றுவது அரேோங்கத்தின்  
 
அண்தமக்கோல முக்கிய நிகழ்ச்ேி திட்டங்கைில் ஒன்றோக கோ ப்ேடுகிறது. சகோழும்ப் 
நகரில் மோத்திரம் சுமோர் 50,000 குடும்ேங்கள் அரேோங்கத்திற்கு சேோந்தமோன 
கோ ிகைில் பேரிகைில் குதறந்த வேதிகளுடன் வேிக்கின்றனர். எனபவ நகர 
அேிவிருத்தி அதிகோரேதே குறித்த கோ ிகைில் ேிலவற்றில் அடுக்குமோடி வடீுகதை 
அதமத்து அவற்றில் குறித்த பேரிப்புறங்கைில் வோழும் மக்கதை மீைக்குடியமர்த்த 
நடவடிக்தக பமற்சகோண்டுள்ைது. இவ்வடீுகைில் வேிக்கும் குறித்த குடும்ேங்களுக்கு 
மின்ேோர மற்றும் நீர் வேதிகள் உள்ைிட்ட முன்னதரவிட பமம்ேோடோன வேதிகள் 
வேங்கப்ேடும். அத்துடன் வோழ்விட சூேலும் முன்னதரவிட பமம்ேட்டதோகும். 
பமலும் குறித்த மக்கைோல் விடுவிக்கப்ேடும் கோ ிகதை உயர் ேலன் தரக்கூடிய 
சேோருைோதோர நடவடிக்தககளுக்கு ேயன்ேடுத்த கூடியதோக இருக்கும். 

சகோழும்பு நகர புத்துயிர்ப்பு சேயற்த்திட்டத்தின் இரண்டோம் கட்டம் மோநகர மற்றும் 
பமற்கு ேிரோந்திய அதமச்ேின் கீேியங்கும் நகர அேிவிருத்தி அதிகோரேதேயினோல் 
நதடமுதறப்ேடுத்தப்ேடுகிறது. ரோெகிரிய ஒபேபேகரபுரவில் அதமந்துள்ை 
அருப ோதய மோவத்ததயில் 38 குடும்ேங்கள் வேித்து வந்த கோ ி அடுக்குமோடி 
குடியிருப்ேின் நிர்மோ த்திற்கோக ேயன்ேடுத்தப்ேடும்.   

நகர புத்துயிர்ப்பு சேயற்த்திட்டத்தின் இரண்டோம் கட்டத்திற்சகன 280 மில்லியன் 
சடோலர்கள் மதிப்ேிடப்ேட்டுள்ைது. ஆேிய உட்கட்டதமபு முதலீட்டு வங்கி குறித்த 
வடீுகதை நிர்மோ ிப்ேதற்சகன 200 மில்லியன் சடோலர்கதை கடனோக வேங்க 
இ ங்கியுள்ைது. மீதியோன 80 மில்லியன் அசமரிக்க சடோலர்களும் இலங்தக 
அரேோங்கத்தின் ேங்கைிப்ேோக அரேினோல் வேங்கப்ேடும். 

ஆேிய உட்கட்டதமப்பு முதலீட்டு வங்கியினோல் மூன்று சேயற்த்திட்ட கூறுகளுக்கு 
நிதி வேங்கப்ேடும். 

சசயற்த்திட்ட கூறு 1: (அசமரிக்க சடோலர் 220 மில்லியன்) இச்சேயற்த்திட்ட கூறின் 
கீழ் பேரிப்புறங்கைில் வோழும் 5,500 குடும்ேங்கதை மீைக்குடியமர்த்த நிதியடீ்டம் 
வேங்கப்ேடும்.  ஒபேபேகரபுர, அருப ோதயோ மோவத்ததயில் உள்ை கோ ியில் 
அதமந்துள்ை கோ ியில் வேிக்கும் 38 குடும்ேங்கதை இச்ச்சேயற்த்திட்ட கூற்றின் 
கீழ் அடுக்குமோடி வடீ்டுத்சதோகுதியிதன அதமப்ேதற்கோக மீைக்குடிபயற்ற 
பவண்டியுள்ைது.  

சசயற்த்திட்ட கூறு 2: (அசமரிக்க சடோலர் 50 மில்லியன்) மக்கைோல் 
விடுவிக்கப்ேட்ட கோ ிகளுக்கோன உட்கட்டதமப்பு வேதிகதை விருத்தி சேய்யசவன 
ேயன்ேடுத்தப்ேடும்.  
சசயற்த்திட்ட கூறு 2: (அசமரிக்க சடோலர் 10 மில்லியன்) நகர அேிவிருத்தி 
அதிகோரேதேயின் இயலுதம வைர்ச்ேிக்கு ேயன்ேடுத்தப்ேடும். இந்த இயலுதம 
வைர்ச்ேியின் கீழ் அதன் நிதலத்து நிற்கும் தன்தம, அடுக்குமோடி வடீுகைின் 
ேரோமரிப்பு, சுற்றோடல் ேிரச்ேதனகதை முகோதமத்துவம் சேய்தல் மற்றும் குதறந்த 
வருமோனம் சேறுபவோருக்கோன வடீதமப்பு சதோடர்ேில் உள்ை தற்பேோததய 
சகோள்தககதை மீைோய்வு சேய்து பமம்ேடுத்துவதற்கோன உதவிகதை வேங்குவது 
ஆகியன உள்ைடங்கும். 
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ஒபேபேகரபுரவில் இருந்து மீள்குடிபயற்றப்ேடவுள்ை 38 குடும்ேங்களும் 
சதமட்டசகோட ேியேத்சேவன ேகுதியில் மீள்குடிபயற்றப்ேடவுள்ைனர். இந்த இடம் 
அவர்கள் தற்பேோது வேிக்கும் இடத்தில் இருந்து 3 கிபலோமீட்டர் சுற்றுவட்டோரத்தில் 
அதமந்துள்ைது.  

1.1. அகமவிடம் 

ஒபேபேகரபுர ஸ்ரீ செயவர்தனபுர-பகோட்பட மோநகரேதே எல்தலக்குள் அதமந்த 
தோழ்நில ேகுதியோகும். ேோரிய இடங்கள் அரேோங்கத்திற்கு உரித்தோனதவயோக 
கோ ப்ேடுகின்ற அபதபவதை அபனக சவற்றுக்கோ ிகைில் பேரிகள் சேறிந்து 
கோ ப்ேடுகின்றன. ஒபேபேகரபுரவில் வேிக்கும் மக்களுக்கு சுகோதோர, கல்வி மற்றும் 
வர்த்தக பேதவகதை இலகுவில் சேற்றுக்சகோள்ை கூடியதோக உள்ைது. 
 
மீைக்குடியமர்த்தப்ேடவுள்ை 38 குடும்ேங்கள் தோழ்நிலேகுதிகைில் வேிப்ேதனோல் 
கடுதமயோன மதேயின் பேோது சவள்ைத்தினோல் அவர்கைது வடீுகள் 
ேோதிக்கப்ேடுகின்றன. ஒபேபேகரபுரவில் வேிக்கும் மக்கள் ேல்பவறு இடங்கைிலிருந்து 
வந்தவர்கள் அத்துடன் அவர்கள் மத்தியில் ேோரிய வருமோன ஏற்றத்தோழ்வும் 
கோ ப்ேடுகிறது. எனினும் 85% ஆன குடும்ேங்கள் மோதோந்தம் ரூேோ. 50,000 இற்கு 
குதறவோன வருமோனத்தத சேறுகின்றனர். தற்பேோததய நோ ய மோற்று விகிதமோன 
1 சடோலர்= ரூேோ. 180 ேடி மோதோந்த வருமோனம் சடோலர் 278 ஆகவும் வருடோந்த 
வருமோனம் 3,333 ஆகவும் கோ ப்ேடுகிறது. இது 2017ஆம் ஆண்டு மத்திய வங்கி 
அறிக்தகயின் ேடியோன தனி நேர் வருமோனமோன 3,842 சடோலர்கதை விட 
குதறவோகும். 

ேனத்சதோதக க ிப்ேடீ்டின் ேடி ேிங்கை மக்கபை ேிரதோனமோக வேிக்கின்றனர். 
ஒபேபேகரபுரவில் வேிக்கும் 38 குடும்ேங்கைில் 21 குடும்ேங்கள் நோட்டின் பவறு 
ேகுதிகைில் ேிறந்து ேின்னர் இப்ேகுதியில் குடிபயறியவர்கைோவர். 

 

 

 

 
 
உரு1 :அருச ாதய மாவத்கதயின் வகரபடம்- ஒசபசசைரபுர மற்றும் முன்சமாழியப்பட்ட 
மீள்குடிசயற்ை இடம் 

 

முன்சமோேியப்ேட்ட இடம் 

தற்பேோததய இடம் 
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1.2 மீள்குடிசயற்ை சசயற்ப்பாட்டுத்திட்டத்திற்ைான சதகவப்பாடு 

மீள்குடிபயற்ற சேயற்ப்ேோட்டுத்திட்டம் மீள்குடிபயற்ற சேயல்முதறதய 
நதடமுதறப்ேடுத்துவதற்கோன வேிகோட்டியோக விைங்குகிறது. பதேிய கட்டோய 
மீள்குடிபயற்ற சகோள்தகயின் ேிரகோரம் 20 குடும்ேங்களுக்கும் அதிகமோன 
குடும்ேங்களுடன் சதோடர்புதடய மீள்குடிபயற்ற திட்டங்களுக்சகன மீள்குடிபயற்ற 
சேயற்ப்ேோட்டுத்திட்டம் தயோரிக்கப்ேட பவண்டும். ஆேிய உட்கட்டதமப்பு முதலீட்டு 
வங்கியின் ேமூக நலக்கோப்பு பததவப்ேோடுகைின் ேிரகோரம் 200இற்கும் 
அதிகமோபனோருடன் சதோடர்புதடய மீள்குடிபயற்ற திட்டங்களுக்கு மீள்குடிபயற்ற 
சேயற்ப்ேோட்டுத்திட்டம் தயோரிக்கப்ேட பவண்டும். எனபவ பதேிய கட்டோய 
மீள்குடிபயற்ற சகோள்தக மற்றும் ஆேிய உட்கட்டதமப்பு முதலீட்டு வங்கியின் 
ேமூக நலக்கோப்பு பததவப்ேோடுகளுக்கதமய இந்த மீள்குடிபயற்ற 
சேயற்ப்ேோட்டுத்திட்டம் தயோரிக்கப்ேட்டுள்ைது.  

1.3. சநாக்ைங்ைள் 

மீள்குடிபயற்ற திட்டத்தின் ேிரதோன பநோக்கம் ேோதிக்கப்ேட்ட மற்றும் இடம்சேயர்ந்த 
மக்கைின் ேிரச்ேதனகதை இனம்கண்டு மீள்குடிபயற்றத்தின் ேின்னர் அவர்கைது 
வோழ்வு பமம்ேடுவது அல்லது மீள்குடிபயற்றத்திற்கு முன்னரோன வோழ்க்தக 
நிதலதயயோவது சேற்றுசகோள்வதத உறுதி சேய்வதோகும். இதுபவ ஆகக்குதறந்த 
பததவப்ேோடோக கோ ப்ேடுகின்ற பேோதும் ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கைின் வோழ்க்தக 
தரத்தத முன்னதரவிட பமம்ேடுத்துவபத சேயற்த்திட்டத்தின் பநோக்கோகும். 

இந்த ேிரதோன பநோக்கத்தத அதடந்து சகோள்ை கீழ்வரும் நடவடிக்தககள் 
பமற்சகோள்ைப்ேட பவண்டும்;  

• இயன்றவதர கட்டோய மீள்குடிபயற்றத்தத தவிர்க்க நடவடிக்தககள் 
பமற்சகோள்ைப்ேட பவண்டும். மீள்குடிபயற்றம் தவிர்க்க முடியோதது எனில் 
மீள்குடிபயற்றத்தத குதறப்ேதற்கு நடவடிக்தக பமற்சகோள்ைப்ேட 
பவண்டும். இச்சேயற்த்திட்டத்தில் பேரிப்புறங்கைில் வோழும் தகுதிசேற்ற 
குடும்ேங்கதை குடியமர்த்தசவன அதமக்கப்ேடும் அடுக்குமோடி 
கட்டிடங்கதை நிர்மோ ிக்க கோ ிதய சேற்றுக்சகோள்வதற்கோக வடீுகதை 
அகற்ற பவண்டியுள்ைது. ேோதிக்கப்ேடும் மக்கள் அசேௌகரியங்கதை 
எதிர்பநோக்குவோர்கபையோனோல் அவர்களுக்குரிய இேப்புக்கதை ஈடுசேய்ய 
நிதியுதவிகள் வேங்கப்ேடும். 

• நஸ்ட ஈடு மற்றும் உரிதமத்தகுதி சதோடர்ேோன தகவதல ேகிர்ந்து 
சகோள்ைல் 

• சேயற்த்திட்டத்தத நதடமுதறப்ேடுத்தும் நிறுவனம், சேயற்த்திட்டத்தின் 
அவேியம், நிதி மூலங்கள், மீள் குடிபயற்ற உதவிகள் மற்றும் சுபதே 
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ேமூகத்தினுடனோன ேித ப்பு ஆகியன சதோடர்ேில் தகவல்கதை 
சேோதுமக்களுக்கு சவைிப்ேடுத்தல் 

• ேோதிக்கப்ேட்ட மக்களுடன் சதோடர்ச்ேியோன கலந்துதரயோடல்கதை 
பமற்சகோள்ைல் மற்றும் மீள்குடிபயற்ற சேயற்ப்ேோட்டுத்திட்டத்தத 
தயோரிக்கும் பேோதும் நதடமுதறப்ேடுத்தும் பேோது அவர்களுடன் 
கலந்துதரயோடுவதத உறுதி சேய்தல் 

• சேௌதீக, சேோருைோதோர மற்றும் ேமூக ேோதிப்புக்கள் உள்ைிட்ட 
இனம்கோ ப்ேட்ட ேோதிப்புக்கள் மீள்குடிபயற்ற சேயற்ப்ேோட்டுத்திட்டத்தில் 
உள்ைடக்கப்ேடுவதத உறுதி சேய்தல் 

• குதறதீர்க்கும் சேோறிமுதறதய தயோரித்தல் 
• மீள்குடிபயற்றத்துடன் ேோர்ந்த சேலவுகதை உள்ைடக்கியதோன விரிவோன 

ேோதீட்தட தயோரித்தல் 
• ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கள் மற்றும் ஏதனய ேங்குதோரர்களுக்கு உரிதமத்தகுதி 

வோர்ப்ேடத்தத சவைிப்ேடுத்தல் 
• சேயற்த்திட்டம் ேரியோன முதறயில் நதடமுதறப்ேடுத்தப்ேடுவதத 

உறுதி சேய்தல் 
• கடுதமயோக ேோதிக்கப்ேட்ட அல்லது தோக்கவிதைவிற்குட்ேடக்கூடிய 

மக்கதை இனம்கண்டு அவர்களுக்கு உதவுவதற்சகன நிகழ்ச்ேித்திட்டத்தத 
தயோரித்தல் 

• ேோதிக்கப்ேட்ட மக்களுக்கோன அேிவிருத்திக்கோன மோர்க்கமோக 
இச்சேயற்த்திட்டம் கருதப்ேட பவண்டும். 

1.3 பின்பற்ைப்பட்ட சசயல்முகை 

 
2018ஆம் ஆண்டு ஐப்ேேி மோதம் 10ஆம் திகதி சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவின் 
ேமூக ேிரிவின் உறுப்ேினர்களுடன் சேயற்த்திட்ட ஆபலோேகர் குழுவினரும் 
சேயற்த்திட்ட அதமவிட ேகுதிக்கு விெயசமோன்தற பமற்சகோண்டனர். 
இவ்விெயத்தின் பேோது புவியியல் தன்தமகள், ேனத்சதோதக, ேமூக சேோருைோதோர 
மற்றும் சுற்றோடல் நிதலதமகள் சதோடர்ேோன விேரங்கதை தகவல் பேகரிப்பு 
மற்றும் ேங்குதோரோர் கூட்டங்களுக்கு முன்னரோக பேகரித்து சகோண்டனர்.  நகர 
புத்துயிர்ப்பு நிகழ்ச்ேித்திட்டத்தின் சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவின் ேமூக 
ேிரிதவ பேர்ந்த அலுவலகர்களுக்கு தகவல் பேகரிப்பு முதறதமகள் சதோடர்ேில் 
ேயிற்ேி வேங்கப்ேட்டது. 
 
11 ஐப்ேேி 2018 அன்று கோதல 10 ம ிக்கு ஒபேபேகரபுரவில் இச்சேயற்த்திட்டத்தின் 
பநோக்கம் மற்றும் மக்களுக்கு மீள்குடிபயற்றத்திற்கு முன்னரும் ேின்னரும் கிதடக்க 
கூடிய வேதிகள், மீள்குடிபயற்றத்திற்சகன முன்சமோேியப்ேட்டுள்ை இடம் ஆகிய 
விடயங்கள் உள்ைடங்கலோன விடயங்கதை ேோதிக்கப்ேட்ட மக்களுடன் 
கலந்துதரயோடுவதற்கோக கலந்துதரயோடல் இடம்சேற்றது. பமலும் தற்பேோததய 
இடத்தில் நிர்மோ ிக்கப்ேடவுள்ை சதோடர்மோடி கட்டிடத்தில் குடிபயறவிரும்பும் 
மக்கள் தற்கோலிக மீள்குடிபயற்றத்தத பகோரலோம் எனவும் சேயற்த்திட்ட 
முகோதமத்துவ ேிரிவோல் சதரிவிக்கப்ேட்டது. இச்ேந்தர்ப்ேத்தில் குறித்த மக்களுக்கு 
தற்கோலிக இருப்ேிடத்தத பதடிக்சகோள்வதற்கோக வோடதக சகோடுப்ேனவு 
அவர்களுக்கோன வடீ்டு நிர்மோ ம் நிதறவதடயும் வதர வேங்கப்ேடும். 
இப்ேகுதியில் வேிக்கும் குடும்ேங்கைில் 4 குடும்ேங்கள் மோத்திரபம மீண்டும் அபத 
இடத்தில் நிர்மோ ிக்கப்ேடும் அடுக்குமோடி வடீ்டு சதோகுதியில் வேிக்க தமது 
விருப்ேத்தத சவைியிட்டனர். 
 
பகள்விப்ேத்திரங்கதை ேயன்ேடுத்தி தரவுகதை பேகரிப்ேதற்கு முன்னதோக 
க க்சகடுப்ேோைர்கள் ேோதிக்கப்ேட்ட மக்களுடன் பநருக்கு பநரோன 
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கலந்துதரயோடதல பமற்சகோண்டு ேமூக-சேோருைோதோர தகவல்கதை பேகரிப்ேதன் 
முக்கியத்துவம் ேற்றி அவர்களுக்கு விைக்கினர். 
 
மீள்குடிபயற்ற சேயற்ப்ேோட்டுத்திட்டத்தத தயோரிக்கும் முகமோக சேயற்த்திட்ட 
முகோதமத்துவ ேிரிவு குறித்த கோ ியில் இருண்டு அகற்றப்ேட பவண்டிய 
கட்டிடங்கள் சதோடர்ேோன விேரங்கள், கோ ி உரிதம சதோடர்ேோன தகவல், 
ேோதிக்கப்ேடும் கட்டதமப்புக்கள், உரிதமயோன சேோத்துக்கள், வர்த்தக 
நடவடிக்தககைின் விேரங்கள், வருமோனம் மற்றும் சேலவு, ேனத்சதோதக, கல்வி 
நியமங்கள், ேமூக வதலயதமப்புக்கள், சுகோதோர வேதிகள், ேமூக நடவடிக்தககைில் 
சேண்கைின் ேங்பகற்பு மற்றும் தோக்கவிதைவிற்குட்ேடக்கூடிய மக்களுக்கு 
கிதடக்கும் அரே உதவு ஆகியன சதோடர்ேோன தகவதல பேகரித்தது. 
 
க க்சகடுப்ேோைர்கள் தரவுகதை பேகரித்த ேிறகு அதனத்து பகள்விப்ேத்திரங்களும் 
ஆபலோேகர் குழுவினோல் ஆரோயப்ேட்டது. அத்துடன் ஏதோயினும் விைக்கங்கள் 
இருப்ேின் க க்சகடுப்ேோைர்கைின் இத ப்ேோைரிடம் விைக்கம் பகோரப்ேட்டது. 
தரவுகள் அதனத்தும் மீள்குடிபயற்ற சேயற்ப்ேோட்டுத்திட்டத்தத தயோரிக்கும் 
சேோருட்டு தரவுத்தைத்தில் ேதிபவற்றப்ேட்டது. தரவு பேகரிப்பு 2018 ஐப்ேேி 13 மற்றும் 
14ஆம் திகதிகைில் பமற்சகோள்ைப்ேட்டது. 
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அத்தியாயம் 2 

சமூை சபாருைாதார தைவற்திரட்டு 

மீள்குடிபயற்றப்ேடவுள்ை 38 குடும்ேங்கைில் 21 குடும்ேங்கள் சதோேில் வோய்ப்புக்கதை 
பதடி பவறு இடங்கைில் இருந்து ஒபேபேகரபுரவில் குடிபயறியவர்கைோவர். 

அட்டவக  2.1:  குடும்ப அைவிற்சைற்ப குடும்பங்ைைின் பரம்பல் 

குடும்பத்தின் பருமனிற்சைற்ப இடம்சபயர்ந்த சனத்சதாகையின் பரம்பல் 
# குடும்ப உறுப்பினர்ைைின் 

எண் ிக்கை 
குடும்பங்ைைின் 
எண் ிக்கை 

சதவதீம் 
 

1 1-2 7 18 
2 3-4 17 45 
3 5-7 13 34 
4 7இற்கு பமபல 1 3 

 சமோத்தம் 38 100 
மூலம்: ேமூக-சேோருைோதோர தரவு பேகரிப்பு-சேயற்த்திட்டமுகோதமத்துவ ேிரிவு 

ேரோேரி குடும்ே ேருமன் 3.8 ஆகும். 38 குடும்ேங்கைில் 3-4 உறுப்ேினர்கதை சகோண்ட 
குடும்ேங்கள் 17 உம் (சமோத்த குடும்ேங்கைின் எண் ிக்தகயில் 45%) 5-7 
உறுப்ேினர்கதை சகோண்ட 13 குடும்ேங்களும் (சமோத்த குடும்ேங்கைின் 
எண் ிக்தகயில் 34%) 1-2 உறுப்ேினர்கதை சகோண்ட 7 குடும்ேங்களும், 7 பேருக்கு 
அதிகமோன உறுப்ேினர்கதை  சகோண்ட ஒரு குடும்ேமும் கோ ப்ேடுகிறது. 
 
அட்டவக 2.1:  இன ரீதியான பரம்பல் 

இனரீதியானபரம்பல் 

இனம் ஆண்  சபண்  சமாத்தம் சமாத்தம் 
 நபர்ைைின் 

எண் ிக்கை 
சதவதீம் நபர்ைைின் 

எண் ிக்கை 
சதவதீம்  சதவதீம் 

ேிங்கைம் 54 81 60 82 114 81 
தமிழ் 8 12 10 14 18 13 
முஸ்லீம் 5 7 3 4 8 6 
சமோத்தம் 67 100 73 100 140 100 
மூலம்: ேமூக-சேோருைோதோர தரவு பேகரிப்பு-சேயற்த்திட்டமுகோதமத்துவ ேிரிவு 

38 குடும்ேங்கதை சகோண்ட மக்கைில் ேனத்சதோதக 140 ஆகும். அதில் 114 பேர் 
ேிங்கை மக்கள் (சமோத்த ேனத்சதோதகயில் 81%) 54 ஆண்கள் மற்றும் 60 சேண்கள் 
ஆவர். பமலும் சமோத்த ேனத்சதோதகயில் 18 பேர் தமிேர் மற்றும் 8 பேர் 
இஸ்லோமியர் ஆவர். சேண்கள் மற்றும் ஆண்களுக்கிதடயிலோன விகிதோேோரம் 73:67 
ஆகும். இப்ேகுதியில் வோழும் தமிழ்மக்கைின் ேதவதீமோன 13% சகோழும்பு 
மோவட்டத்தில் வோழும் தமிழ் மக்கைின் ேதவதீத்தத விட அதிகமோகும். எனினும் 
இப்ேகுதியில் வோழும் முஸ்லீம் மக்கைின் ேதவதீமோன 6% சகோழும்பு மோவட்டத்தில் 
வோழும் முஸ்லீம் மக்கைின் ேதவதீத்தத விட குதறவோகும். இபதபவதை சகோழும்பு 
மோநகரேதே ேகுதியில் வோழும் தமிழ் மற்றும் முஸ்லீம் மக்கைின் சதோதகதய விட 
ேிங்கை மக்கைின் ேனத்சதோதக குதறவோகும். புறக்பகோட்தட ேகுதியில் 
சேருமைவிலோன வியோேோர நடவடிக்தககள் தமிழ் மற்றும் முஸ்லீம் மக்கைோல் 
பமற்சகோள்ைப்ேடுகிறது. மதலயக ேகுதிதய பேர்ந்த தமிழ் இதைஞர்கள் பவதல 
பதடி சகோழும்தே பநோக்கி இடம்சேயர்கின்றனர். ஏதனய ஆேிய நோடுகளுடன் 
ஒப்ேிடும் பேோது இலங்தகயின் ேனத்சதோதக வைர்ச்ேி வதீம் குதறவோக 
கோ ப்ேடுகின்ற அபதபவதை சதற்கோேியோவில் மிக குதறந்ததோகவும் 
கோ ப்ேடுகிறது. 
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அட்டவக  2.2:மத அடிப்பகடயிலான சனத்சதாகை பரம்பல் 

மத அடிப்பகடயிலான பரம்பல் 

மதம் ஆண்  சபண்  சமாத்தம்  

 நபர்ைைின் 
எண் ிக்கை 

சதவதீம் நபர்ைைின் 
எண் ிக்கை 

சதவதீம்  சதவதீம் 

சேௌத்தம் 50 75 53 73 103 74 

கிறிஸ்தவர்கள் 6 9 10 14 16 11 

இந்து 5 7 6 8 11 8 

இஸ்லோம் 5 7 3 4 8 6 

ேதிலைிக்கவில்தல 1 1 1 1 2 1 

சமாத்தம் 67 100 73 100 140 100 

மூலம்: ேமூக-சேோருைோதோர தரவு பேகரிப்பு-சேயற்த்திட்டமுகோதமத்துவ ேிரிவு 

இப்ேகுதியில் வேிக்கும் சமோத்த ேனத்சதோதகயில் 103 பேர் சேௌத்தர்கள் (50 
ஆண்கள் மற்றும் 53 சேண்கள்)  ஆவர். இது சமோத்த ேனத்சதோதகயில் 74% ஆகும். 
நோட்டின் சேௌத்தர்கைின் ேனத்சதோதக ேதவதீமோன 70.2% ஐ விட ேற்று அதிகமோகும். 
இப்ேகுதியில் வோழும் மக்கைில்  16 பேர் கிறிஸ்தவர்கள் (சமோத்த ேனத்சதோதகயில் 
11%) மற்றும் 11 பேர் இந்து மதம் மற்றும் 8 பேர் இஸ்லோமிய மதம் ஆகியவற்தற 
பேர்ந்தவர்கள்.  
 
அட்டவக   2.3: வயது மற்றும் பாலின அடிப்பகடயில் குடும்ப தகலவர்ைள் 

வயது மற்றும் பாலின அடிப்பகடயில் பாதிக்ைப்பட்ட குடும்ப தகலவர்ைள் 
# வயது 

ஆண்டுைைில் 
ஆண்  சபண்  சமாத்தம்  

  நபர்ைைின் 
எண் ிக்கை 

சதவதீம் நபர்ைைின் 
எண் ிக்கை 

சதவதீம் நபர்ைைின் 
எண் ிக்கை 

சதவதீம் 

1 18-30 1 6 1 5 2 5 

2 31-40 6 33 7 35 13 34 

3 41-60 11 61 7 35 18 48 

4 61வயதுக்கு 
பமல் 0 0 5 25 5 13 

 சமாத்தம் 18 100 20 100 38 100 
மூலம்: ேமூக-சேோருைோதோர தரவு பேகரிப்பு-சேயற்த்திட்டமுகோதமத்துவ ேிரிவு 

வடீ்டுத்ததலவர்கைில் 48% (11 ஆண்கள் மற்றும் 7 சேண்கள்) ஆபனோர் 41-60 வயது 
ேிரிவுக்குட்ேட்டவரோக கோ ப்ேடுகின்றனர். 31-40 வயதுக்குட்ேட்ட குடும்ே 
ததலவர்கள் 34% (6 ஆண்கள் மற்றும் 7 சேண்கள்) ஆபனோர் கோ ப்ேடுகின்றனர். 18-
30 வயதுக்குட்ேட்ட ேிரிவில் 2 குடும்ே ததலவர்கள் ( 1 ஆண் மற்றும் 1 சேண்) 
கோ ப்ேடுகின்றனர். குடும்ே ததலவர் என்ேது வடீ்டுக்கு உரிதமயோைதர குறிக்கும். 
பமலும்  61 வயதுக்கு பமற்ேட்ட  சேண்கதை குடும்ே ததலவிகைோக சகோண்ட 5 
குடும்ேங்களும் இப்ேகுதியில் கோ ப்ேடுகின்றன. ஒபேபேகரபுரவில் ேில ஆண்கள் 
அப்ேகுதி சேண்கதை திரும ம் சேய்தேின்னர் தமது மதனவியின் வடீ்டிபல 
தங்கியுள்ைனர். சேோருைோதோர கோர ங்களுக்கோக இைம் தம்ேதியினருக்கு 
சேோந்தமோக வசீடோன்தற உரிதம சகோள்ை ேில கோலம் பததவப்ேடுகிறது. 
வங்கியில் கடதன சேறுவதற்கு கூட நிரந்தர பவதலயிதன சகோண்டிருக்க 
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பவண்டும். ஒருவர் தமது சதோேிலில் நிரந்தர தன்தமதய சேற மூன்றோண்டு கோலம் 
கோத்திருக்க பவண்டும்.   உரிய ஊட்டச்ேத்துக்கைின்தம, மன அழுத்தம், கடும் 
உதேப்பு மற்றும் சுகோதோரமற்ற சேயற்ேோடுகள் கோர மோக இப்ேகுதியில் 
மிககுதறவோன  60 வயதுக்கு பமற்ேட்படோபர கோ ப்ேடுகின்றனர்.  

அட்டவக   2.4:  பாதிக்ைப்படும் மக்ைள் (பால் மற்றும் வயது அடிப்பகடயில்) 
பாதிக்ைப்படும் மக்ைள் (பால் மற்றும் வயது அடிப்பகடயில்) 

# வயது ஆண்  சபண்  சமாத்தம்  
 வகை     எண் ிக்கை  
  நபர்ைைின் 

எண் ிக்கை 
சதவதீம் நபர்ைைின் 

எண் ிக்கை 
சதவதீம் நபர்ைைின் 

எண் ிக்கை 
சதவதீம் 

1 <5வயது 4 6 3 4 7 5 
2 6-10 4 6 4 5 8 6 
3 11-17 8 12 10 14 18 13 
4 18-30 19 28 20 28 39 28 
5 31-40 11 16 12 16 23 16 
6 41-60 20 30 17 23 37 26 
7 >61 1 2 7 10 8 6 
 சமாத்தம் 67 100 73 100 140 100 
        

மூலம்: ேமூக-சேோருைோதோர தரவு பேகரிப்பு-சேயற்த்திட்டமுகோதமத்துவ ேிரிவு 

 

ேோதிக்கப்ேடும் 140 பேரில் 71% ஆபனோர் 18-60 வயதுக்குட்ேட்ட வயதினரோவர். இதில் 
39 பேர் 18-30 வயது இதடசவைி ேிரிவினரோக கோ ப்ேடுகின்றனர். சமோத்த 
ேனத்சதோதகயில் 16% ஆபனோர் 31-40 வயதிற்கு இதடப்ேட்படோரோக 
கோ ப்ேடுகின்றனர். இவ்வயது ேிரிவில் ேோல் நிதல ேரம்ேல் ேமனோக 
கோ ப்ேடுகின்றது. இப்ேகுதியில் எட்டு  60 வயதிற்கு பமற்ேட்ட ேிபரஸ்ட 
ேிரதெகள் கோ ப்ேடுவதுடன் அவர்கள் அதனவரும் சேண்கைோவர். ேிபரஸ்ட 
ேிரதெகைின் ேதவதீன் பதேிய ேதவதீமோன 12.4% ஐ விட குதறவோகும். 
ஓய்வின்தம, மன அழுத்தம், பேோேோக்கின்தம, கடுதமயோன பவதல ஆகியன 
கோர மோக இப்ேகுதியில் அபனகர் இலங்தகயில் ஆயுட்கோலமோன 72 ஆண்டுகதை 
எட்டுவதற்கு முன்னபர உயிரிேக்கின்றனர். கடந்த இரு தேோப்தகோலமோக 
இப்ேகுதியில் குடிபயறிய இைம் தம்ேதிகள் கோர மோக இப்ேகுதியின் ேனத்சதோதக 
ேரம்ேலில் க ிேமோன மோற்றம் ஏற்ேட்டுள்ைது. பமலும் 10 வயதுக்குட்ேட்ட 
குேந்ததகைின் எண் ிக்தக சமோத்த ேனத்சதோதகயில் 11% ஆக கோ ப்ேடுகிறது.  
 

அட்டவக 2.5:பாடசாகலசசல்லும்வயதுள்ைபாதிக்ைப்பட்ட மக்ைைின் ைல்வி மட்டம் (பாலின 
அடிப்பகடயில்)  

பாடசாகலசசல்லும்வயதுள்ைபாதிக்ைப்பட்ட மக்ைைின் ைல்வி மட்டம் (பாலின 
அடிப்பகடயில்)  

# ைல்வி மட்டம் ஆண்  சபண்  சமாத்தம்  

  நபர்ைைின் 
எண் ிக்கை 

சதவதீம் நபர்ைைின் 
எண் ிக்கை 

சதவதீம் நபர்ைைின் 
எண் ிக்கை 

சதவதீம் 

1 ேோடேோதல 
சேல்ல 
கோத்திருப்பேோர் 

4 22 3 15 7 18 

2 தரம் 1-5 4 22 5 30 10 26 
3 தரம் 6-9 6 8 7 15 8 21 
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4 க.சேோ.த.ேோ 
ேித்தி 2 11 3 15 5 13 

5 க.சேோ.த.உ. 
ேித்தி 2 11 2 10 4 11 

 சமாத்தம் 18 100 20 100 38 100 
மூலம்: ேமூக-சேோருைோதோர தரவு பேகரிப்பு-சேயற்த்திட்டமுகோதமத்துவ ேிரிவு 
 
ேோடேோதல சேல்லும் வயதோன 18 வயதிற்கு குதறந்த 33 பேர் இப்ேகுதியில் 
வேிக்கின்றனர். அவர்கைில் 16 பேர் ஆண்கள் மற்றும் 17 பேர் சேண்கள் ஆவர். 
குறித்த 33 பேரில் 7 பேர் ேோடேோதல சேல்ல கோத்திருக்கின்ற அபதபவதை 22 பேர் 
தரம் 1-9 இதடபய கற்கின்றனர். 4 பேர் க.சேோ.த. உயர்தரம் ேடிக்கின்றனர். க.சேோ.த. 
ேோதோர  தரம் மற்றும் க.சேோ.த. உயர்தரம் ஆகியவற்றில் ேித்திசயய்திய 5 மற்றும் 
4 பேரும் முதறபய இப்ேகுதியில் கோ ப்ேடுகின்றனர்.  
 
அட்டவக  2.6:பாடசாகல சசல்லும் வயதுள்ை பாதிக்ைப்பட்ட மக்ைைின் ைல்வியைிவு மட்டம் (பாலின 
அடிப்பகடயில்) 

பாடசாகல சசல்லும் வயதுள்ை பாதிக்ைப்பட்ட மக்ைைின் ைல்வியைிவு மட்டம் (பாலின 
அடிப்பகடயில்) 

# ைல்வி மட்டம் ஆண்  சபண்  சமாத்தம்  
  நபர்ைைின் 

எண் ிக்கை 
சதவதீம் நபர்ைைின் 

எண் ிக்கை 
சதவதீம் நபர்ைைின் 

எண் ிக்கை 
சதவதீம் 

1 ேோடேோதலக்கு 
சேல்லவில்தல 

1 2 1 2 2 2 

2 தகசயழுத்திட 
முடியும் ஆனோல் 
ேோடேோதலக்கு 
சேல்லவில்தல 

0 0 2 4 2 2 

4 தரம் 1-5 9 19  10 19 19 19 
5 தரம் 6-9 24 49 24 45 48 47 

6 க.சேோ.த.ேோ ேித்தி 10 20 9 17 19 19 
7 க.சேோ.த.உ. ேித்தி 4 8 3 6 7 7 

8 ேட்டதோரி 
மோ வர்/இைமோனி 

0 0 1 2 1 1 

 ேதிலைிக்கவில்தல 1 2 3 5  4 4 

 சமாத்தம் 49 100 53 100 102 100 
மூலம்: ேமூக-சேோருைோதோர தரவு பேகரிப்பு-சேயற்த்திட்டமுகோதமத்துவ ேிரிவு 

ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கைில் 48 பேர் தரம் 6-9 வதர கல்வி கற்றுள்ைனர். இவர்கைில் 
ஆண் சேண் விகிதோேோரம் ேமனோன நிதலயில் கோ ப்ேடுகிறது. க.சேோ.த. ேோதோர  
தரத்தில் 19 பேரும் க.சேோ.த உயர்தரத்தில் 7 பேரும் ேித்தியதடந்துள்ைனர். இரு 
ேந்தர்ப்ேங்கைிலும் சேண்கள் மற்றும் ஆண்கைின் விகிதோேோரம் ேமமோக உள்ைது. 
வயது வந்பதோரில் 4 பேர் ேோடேோதலக்கு சேல்லவில்தல. இது இப்ேகுதியில் 
வோழும் வயது வந்பதோரில் 4% ஆகும். பமலும் இது பதேிய ேதவதீமோன 2.4% ஐ விட 
குதறவோகும்.  

2018 ஒக்படோேர் 10 அன்று ஒபேபேகரபுரவில் இடம்சேற்ற ேங்குதோரர்கள் மற்றும் 
ேோதிக்கப்ேட்ட மக்களுடனோன கலந்துதரயோடலில் 10 வயதுக்கு குதறந்த இரு 
குேந்ததகள் ஒழுங்கோக ேோடேோதலக்கு சேல்வதில்தல என சதரிவிக்கப்ேட்டது.  
குறித்த ேிறுவர்கள் சதோடர்ந்து ேோடேோதலக்கு சேல்வதத ஊக்குவிக்கும் வதகயில்  
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ேோடேோதல அதிேர் அவர்கைது வடீுகளுக்கு சேன்று கலந்துதரயோடியதோகவும் 
சதரிவிக்கப்ேடுகிறது. 

அட்டவக 2.7:குடும்ப தகலவர்ைைின் குடியியல் தகைகம (பாலின அடிப்பகடயில்) 
குடும்ப தகலவர்ைைின் குடியியல் தகைகம (பாலின அடிப்பகடயில்) 

# குடியியல் 
தகைகம 

ஆண் சபண் சமாத்தம் 
நபர்ை
ைின் 
எண்
 ிக்
கை 

சதவதீம் நபர்ைைின் 
எண் ிக்

கை 

சதவதீம் நபர்ை
ைின் 
எண்
 ிக்
கை 

சதவதீம் 

1 திரும மோ
னவர் 17 94 17 85 34 89 

2 திரும மோ
கோதவர் 0                              

0 1                      
5    1 3 

3 விததவகள் 
 0                             

0    1                       
5  1 3 

4 விவோகரத்து 
சேற்பறோர் 1                              

6 0                       
0    1 3 

6 ேதிலைிக்கோ
பதோர் 0                              

0    1                       
5  1 3 

  சமோத்தம் 18                          
100  20                   

100  38                
100  

மூலம்: ேமூக-சேோருைோதோர தரவு பேகரிப்பு-சேயற்த்திட்டமுகோதமத்துவ ேிரிவு 

38 குடும்ே ததலவர்கைில் 34 பேர் திரும மோனவர்கள் பமலும் ஒருவர் 
விததவயோனவர். இன்சனோருவர் விவோகரத்தோனவர். ஒரு சேண்ம ி தமது 
குடியியல் நிதலதய சவைிப்ேடுத்தவில்தல. ஒரு வடீ்டில் மூன்று குடும்ேங்கள் 
வேிக்கின்ற அபதபவதை இன்சனோரு வடீ்டில் ஒரு சேண் தமது க வர் மற்றும் 
குேந்ததயுடன் தமது ேபகோதரியுடன் வடீ்தட ேகிர்ந்து சகோண்டுள்ைோர். 

அட்டவக  2.8:பாதிக்ைப்பட்ட மக்ைைின் குடியியல் தகைகம (பால் அடிப்பகடயில்) 
பாதிக்ைப்பட்ட மக்ைைின் குடியியல் தகைகம (பால் அடிப்பகடயில்) 

# குடியியல் 
தகைகம 

ஆண் சபண் சமாத்தம் 

  நபர்ைைின் 
எண் ிக்கை 

சதவதீம் நபர்ைைின் 
எண் ிக்கை 

சதவதீம் நபர்ைைின் 
எண் ிக்கை 

சதவதீம் 

1 திரும மோனவர் 38 57 38 52 76 54 
2 திரும மோகோதவர் 10 15 11 15 21 15 
3 விததவகள் 0 0 1 1 1 1 
4 விவோகரத்து 

சேற்பறோர் 1 1 0 0 1 1 

5 ேிரிந்து வோழ்பவோர் 0 0 0 0 0 0 
6 ேருவ 

மதடயோதவர் 14 21 18 25 32 23 

7 ேிறு வயது 
திரும ம் 1 1 0 0 1 1 

8 ேதிலைிக்கோபதோர் 3 4 5 7 8 5 
 சமாத்தம் 67 100 73 100 140 100 

மூலம்: ேமூக-சேோருைோதோர தரவு பேகரிப்பு-சேயற்த்திட்டமுகோதமத்துவ ேிரிவு 

இப்ேகுதியில் வோழும் ேோதிக்கப்ேட்ட 108 வயதுக்கு வந்பதோரில் 76 பேர் 
திரும மோனவர்கள். பமலும் 21 வயதுக்கு வந்த திரும மோகோபதோரும் 
கோ ப்ேடுகின்றனர். ஒரு ேிறு வயது திரும ம் சேய்த ஆச ோருவர் 
கோ ப்ேடுகின்ற அபதபவதை 8 பேர் தமது சேயதர சவைிப்ேடுத்தவில்தல. 
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ேோதிக்கப்ேட்ட 140 பேரில் 32 பேர் ேருவமதடயோதவர்களும் கோ ப்ேடுகின்றனர் 
(ேட்டரீதியோன திரும  வயதத விட குதறந்பதோர்).  
 

 

 

அட்டவக 2.9: பாதிக்ைப்பட்ட மக்ைைின் வருமான மார்க்ைங்ைள் 

# சதாழில்/ வருமான வகை 

ஆண் சபண் சமாத்தம் 

நபர்ைைின் 
எண் ிக்கை 

நபர்ைைின் 
எண் ிக்கை 

நபர்ைைின் 
எண் ிக்கை 

சதவதீம் 

1 சுயசதோேில் 4 2 6 9 

2 வர்த்தக நடவடிக்தககள் 2 2 4 6 

3 
அரே துதறயில் 
நிதறபவற்று ேதவி 1 2 3 4 

4 
அரே துதறயில் ஏதனய தர 
நிதலகள் 6 0 6 9 

5 
தனியோர் துதறயில் 
நிதறபவற்று ேதவி 0 2 2 4 

6 
தனியோர் துதறயில் ஏதனய 
தர நிதலகள் 13 5 18 27 

7 சவைிநோட்டு சதோேில் 1 1 2 3 

8 சதோேில்நுட்ேம் 1 0 1 1 

9 ேோதுகோப்பு 1 0 1 1 

10 ேயிற்றப்ேட்ட ஊேியர் 3 2 5 8 

11 நோட்கூலி ஊேியர் 11 5 16 24 

12 ஓய்வுசேற்ற ஊேியர் 0 1 1 1 

14 

உறவினர்/நலன் 
விரும்ேிகைின் 
அன்ேைிப்புக்கைில் 
தங்கியிருப்பேோர் 

1 1 2 3 

 சமாத்தம் 44 23 67 100 

மூலம்: ேமூக-சேோருைோதோர தரவு பேகரிப்பு-சேயற்த்திட்டமுகோதமத்துவ ேிரிவு 

ேோதிக்கப்ேட்ட 140 பேரில் 109 பேர் 15-60 வயதிதடசவைிதய சகோண்ட 
சதோேிற்ேதடயில் ேங்பகற்க கூடிய வயசதல்தலதய சகோண்டுள்ைனர். அவர்கைில் 
43 ஆண்களும் 21 சேண்களுமோக 64 பேர் வருமோன மோர்க்கங்கதை சகோண்டுள்ைனர். 
தர்ம உதவிகைில் தங்கியுள்ை இருவர் சதோேில் புரிவதோக க ிக்கப்ேடவில்தல. 
அத்துடன் ஊேியப்ேதடயின் ேங்பகற்பு வதீத்தத க ிக்கும் பேோதும் அவர்கள் 
உள்ைடக்கப்ேடவில்தல. இப்ேகுதியின் ஊேியப்ேதடயின் ேங்பகற்பு விகிதமோன 
58.7% பதேிய ஊேியப்ேதடயின் ேங்பகற்பு வதீமோன 53.8% ஐ விட அதிகமோகும். 

இப்ேகுதியில் வோழ்பவோரில் அபனகர் தனியோர் துதறயில் நிதறபவற்று தரம் 
தவிர்ந்த துதறகள் மற்றும் நோட்கூலி ேோர் சதோேில் புரிேவர்கைோக 
கோ ப்ேடுகின்றனர். 51% ஆபனோர் குறித்த இரு தர நிதலகைிலும் ே ி புரிகின்றனர். 
அரே மற்றும் தனியோர் துதறகைில் நிதறபவற்று தரம் தவிர்ந்த ஏதனய 
துதறகைில் சேண்கதை விட ஆண்கபை அதிகம் சதோேில் புரிகின்றனர். அலுவலக 
உதவியோைரோக ே ியோற்றும் ஒருவர் மோதல பநரங்கைில் முச்ேக்கர வண்டிதய 
சேலுத்துகின்றோர். இருவர் மத்தியகிேக்கு நோடோன குதவத்தில் சதோேில் புரிகின்றனர். 
இவர்கைில் ஆண் நிர்மோ  சதோேிலோைரோக ே ியோற்றுகின்ற அபதபவதை சேண் 
வடீ்டு ே ியோைரோகவும் ே ியோற்றுகின்றனர். 



  

22 | P a g e  
 

 

அட்டவக  2.10:பாதிக்ைப்பட்ட மக்ைைின் சராசரி மாதாந்த வருமான மட்டம் (பால் அடிப்பகடயில்) 
பாதிக்ைப்பட்ட மக்ைைின் சராசரி மாதாந்த வருமான மட்டம் (பால் அடிப்பகடயில்) 

# வருமான மட்டம் 
ஆண் சபண் சமாத்தம் 

நபர்ைைின் 
எண் ிக்கை 

சதவதீம் நபர்ைைின் 
எண் ிக்கை 

சதவதீம் நபர்ைைின் 
எண் ிக்கை 

சதவதீம் 

1 < 5,000 1 2 2 9 3 5 
2 5,001 – 10,000 1 2 0 0 1 1 
3 10,001 – 15,000 1 2 4 17 5  8 
4 15,001 – 25,000 12 28 5 22 17 25 
5 25,001 – 50,000 21 48 10 44 31 46 
6 50,001 – 75,000 5 12 0 0 5 8 
7 75,001 – 100,000 1 2 1 4 2 3 
8 100,000 - 150,000 1 2 0 0 1 1 
9 150,000இற்கு பமல் 0 0                             0 0                         0 0 
 ேதிலைிக்கவில்
தல 

1 2 1 4 2 3 

 சமாத்தம் 44 100 23 100 67 100 
மூலம்: ேமூக-சேோருைோதோர தரவு பேகரிப்பு-சேயற்த்திட்டமுகோதமத்துவ ேிரிவு 

ஆண்கள் மற்றும் சேண்கள் இதடபயயோன வருமோன மட்டங்கள் அபனகமோக 
ேமநிதலயில் கோ ப்ேடுகின்றன. எனினும் சேரும்ேோலோன சேண்கள் குதறந்த 
வருமோன மட்டங்கைிபலபய கோ ப்ேடுகின்றனர். 46% ஆன ேோதிக்கப்ேட்ட 
குடும்ேங்கள் ரூேோ. 25,000-50,000 வதரயிலோன வருமோன மட்டத்தத சகோண்டுள்ைனர். 
25% ஆன ேோதிக்கப்ேட்ட குடும்ேங்கள் ரூேோ. 15,001-25,000 வதரயிலோன  வருமோன 
மட்டத்தத சகோண்டுள்ைனர். இவ்விரு வருமோன மட்டத்திலும் 71% ஆன 
குடும்ேங்கள் கோ ப்ேடுகின்றன. இம்மட்டங்களுக்கு கீபே உள்ை வருமோன 
மட்டங்கைில் 9 பேர் கோ ப்ேடுகின்றனர். அபதபவதை 8 பேர் ரூேோ. 50,001 
இற்குமதிகமோன வருமோனத்தத சேறுகின்றனர். இலங்தக மத்திய வங்கியின் 
தரவுகைின் ேடி சகோழும்ேிற்கோன வறுதம மட்டம் மோதசமோன்றிற்கோன ரூேோ. 5,114 
ஆகும். ஒபேபேகரபுரவின் ேரோேரி குடும்ே அைவு 3.68 ஆகும். எனபவ வறுதம 
பகோட்டிதன தோண்ட ேரோேரி குடும்ே வருமோனம் ரூேோ. 18,820 ஆக கோ ப்ேட 
பவண்டும். இதன்[அடி இரு குடும்ேங்கள் மோத்திரபம வறுதம பகோட்டின் கீேோன 
மோதோந்த வருமோனத்தத சேறுகின்றனர். ேரோேரியோக ஒரு குடும்ேத்தில் 1.76 பேர் 
வருமோனத்தத ஈட்டுகின்றனர் (67/38). ஒபரசயோரு ேோதிக்கப்ேட்ட நேபர ரூேோ. 100,000-
150,000 வருமோன மட்டத்தத விட அதிக வருமோன மட்டத்தத சேறுகின்றோர். 
நிதறயிட்ட ேரோேரியிலோன மோதோந்த வருமோனம் ரூேோ. 32,835 ஆகும். ஒரு 
குடும்ேத்தில் ேரோேரியோக 1.76 பேர் சதோேில்புரிவதோல் ஒரு குடும்ேத்திற்கோன ேரோேரி 
வருமோனம் ரூேோ. 57,791 ஆகும். இலங்தகயில் வோழும் 60% ஆன குடும்ேங்கைின் 
ேரோேரி வருமோனம் ரூேோ. 46,097 ஆகும் (மோர்கேி 2016, மத்திய வங்கி). 
இதனடிப்ேதடயில் 39 ேோதிக்கப்ேட்ட நேர்கள் நடுத்தர வருமோனம் சேறுேவர்கைோக 
வதகப்ேடுத்தக்கூடியவர்கைோக கோ ப்ேடுகின்றனர். 58% ஆன குடும்ேங்கள் நடுத்தர 
வருமோன மட்டத்தில் உள்ைடக்கப்ேடுவதோல் மோதோந்தம் ரூேோ. 3000 (நோசைோன்றிற்கு 
ரூேோ. 100) ஐ தவத க்சகோடுப்ேனவோக சேலுத்துவது கடினமோனதோக அதமயோது 
என கருதப்ேடுகிறது. 
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அட்டவக  2.11: பாதிக்ைப்பட்ட குடும்பங்ைைின் சராசரி மாதாந்த சசலவு 
# சசலவு கூறு பதிலைித்த 

குடும்பங்ைைின் 
எண் ிக்கை 

மாதாந்த சராசரி 
சசலவு (ரூபாவில்) 

1 உ வு 37                   23,524  

2 ஆதடகள் 16 1,156  

3 நீர் 36 772  

4 மின்ேோரம் 33 1,402  

5 எரிசேோருள் 9                    4,000  

6 எரிவோயு 24 1,578  

7 விறகு 1 1,000  

8 புதகயிதல/சவற்றிதல 11 3,091  

9 மதுேோனம் 12 1,875  

10 தர்ம நடவடிக்தககள் 8 225  

11 சதோடர்ேோடல்/சதோதலபேேி 29                    1,538  

12 பேோக்குவரத்து 22                    2,264  

13 கல்வி 22                    4,200  

14 சுகோதோரம் 23                    1,078  

15 குத்ததக கட்ட ங்கள் 1                    3,500  

16 சதோடர்ேோடல் 1                    1,000  

17 ேமய நடவடிக்தககள் 5                     500  

18 வோகன திருத்த பவதலகள் 3                    3,667  

19 கடன் தவத  சகோடுப்ேனவு  6                    5,950  

 சமாத்தம்  55,485 

மூலம்: ேமூக-சேோருைோதோர தரவு பேகரிப்பு-சேயற்த்திட்டமுகோதமத்துவ ேிரிவு 

உயரிய ேரோேரி மோதோந்த சேலவு உ வுகளுக்கோக சேலவிடப்ேடுகின்றது. சமோத்த 
சேலவில் 42% உ வுக்கோக சேலவிடப்ேடுகின்ற அபதபவதை நீர், மின்ேோரம், 
எரிவோயு மற்றும் சதோதலத்சதோடர்புகளுக்கு சேரும்ேோலோபனோர் ேிறிய 
சதோதகயிதனபய சேலவிடுகின்றனர். அத்துடன் பேோக்குவரத்து, சுகோதோரம் மற்றும் 
கல்விக்கோன சேலவுகதையும் ேலர் சவைிப்ேடுத்தியிருந்தனர். குடும்ேங்கைின் 
சமோத்த சேலவுகள் சமோத்த வருமோனத்தத விட அதிகமோக இருக்கின்ற பேோதிலும் 
ஒரு குடும்ேத்தில் ேரோேரியோக ஒன்றுக்கு பமற்ேட்படோர் வருமோனத்தத 
உதேப்ேதோல் எவ்வித தடங்கலும் இன்றி குறித்த சேலவுகதை ஈடு சேய்து சகோள்ை 
முடியும். 38 குடும்ேங்கைிலும் சமோத்தமோக 67 பேர் சதோேில் புரிகின்றனர். அதோவது 
ேரோேரியோக 1.76 உறுப்ேினர்கள் ஒரு குடும்ேத்தில் வருமோனமீட்டக்கூடிய 
சதோேில்கதை புரிகின்றனர். ஒரு குடும்ேத்திற்கோன ேரோேரி வருமோனமோன 32,835 x 
1.76 = ரூேோ. 57,791 ஒரு குடும்ேத்திற்கோன மோதோந்த ேரோேரி சேலவோன ரூேோ. 55,485 
ஐ விட அதிகமோகும். 
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அட்டவக 2.12:தாக்ைவிகைவிற்குள்ைாை கூடிய மக்ைள் மற்றும் தாக்ைவிகைவின் வகை 

தாக்ைவிகைவிற்குள்ைாை கூடிய மக்ைள் மற்றும் தாக்ைவிகைவின் வகை 

# தாக்ைவிகைவின் வகை 
 

தாக்ைவிகைவிற்
குள்ைாை கூடிய 
குடும்பங்ைைின் 
எண் ிக்கை 

சதவதீம் 

1 பேோதுமோன வருமோனமின்தம 
கோர மோக வயது முதிர்ந்தவர்கைின் (70 
வயதிற்கு பமல்) மற்றும் விபேட 
பததவயுள்ை சேண்கைின் 
ததலதமயிலோன குடும்ேங்கள் 

3 75 

2 மிக குதறந்த வருமோனம் (ரூேோ. 5000 
இற்கு குதறந்த வருமோனம்) 

1 25 

 சமாத்தம் 4 100 
மூலம்: ேமூக-சேோருைோதோர தரவு பேகரிப்பு-சேயற்த்திட்டமுகோதமத்துவ ேிரிவு 

தோக்கவிதைவிற்குள்ைோக கூடிய குடும்ேங்கைோக இனம் கோ ப்ேட்டுள்ை 
குடும்ேங்கைில் மூன்று குடும்ேங்கள் வயது முதிர்ந்பதோதர சகோண்டுள்ைதோலும் 
விபேட பததவகளுதடய சேண்ச ோருவரோல் ததலதமதோங்கப்ேடுவதோலும்  
பேோதியைவு வருமோனம் இல்லோமல் கோ ப்ேடுகின்றன. பமலும் ஒரு குடும்ேம் 
மிகவும் வறிய நிதலயில் அதோவது மோதோந்த வருமோனம் ரூேோ. 5,000 ஐ 
சகோண்டுள்ைது. பமலும் ஒரு திரும மோகோத சேண் அப்ேகுதியில் வோடதக வடீ்டில் 
வேிக்கின்ற பேோதும் தமது வருமோனத்தத சவைியிட மறுத்துவிட்டோர். இவ்வோறு 
தகவதல சவைியிட்டோல் வடீ்டு உரிதமயோைர் தம்மீது பகோேம் சகோள்ைலோம் என்ற 
ேயமோக இருக்கலோம். இவ்வோறு ஏற்கனபவ குறித்த வடீ்டில் வேித்த திரும மோன 
குடும்ேசமோன்று இவ்வோறு தகவதல சவைியிட்டதமயோல் உரிதமயோைரோல் 
வடீ்தட விட்டு சவைிபயற்றப்ேட்டதோகவும் சதரிவிக்கப்ேடுகிறது. ேமூகமைிக்கோத 
கோ ி உரிதமயோைர்களுக்கு கட்டதமப்புக்கதை மீைதமப்ேதற்கோன சேலவு 
மட்டுபம சேலுத்தப்ேடும். எனினும் வோடதக வடீ்டில் குடியிருப்பேோருக்கு வசீடோன்று 
வேங்கப்ேடும். 
 

அட்டவக  2.13:சதாற்ைாத சநாய்ைைால் பாதிக்ைப்பட்டுள்ை மக்ைள் 
சதாற்ைாத சநாய்ைைால் பாதிக்ைப்பட்டுள்ை மக்ைள் 

பநோய் எண் ிக்தக 
உயர் இரத்த அழுத்தம் 9 
நீரிேிவு 15 
இதய பநோய்கள் 6 
ேோர்தவ குதறேோடு 6 
சேவிப்புலன் குதறேோடு 1 
மூட்டு வகீ்கம் 5 
நடப்ேதில் கஸ்டம் 7 
ஊசு மூச்சு/ஆஸ்துமோ 

3 
மூலம்: ேமூக-சேோருைோதோர தரவு பேகரிப்பு-சேயற்த்திட்டமுகோதமத்துவ ேிரிவு 

ேிரதோன சதோற்றோத பநோயோக நீரிேிவி கோ ப்ேடுகிறது. சுமோர் 15 பேர் அதனோல் 
ேோதிக்கப்ேட்டுள்ைனர். மரேணு, அதிக ேீனி ேோவதன, உடற்ேருமன், அதிகம் 
அமர்ந்தவோபற ே ியோற்றுகின்றதம உள்ைிட்ட கோர ிகள் இதில் சேல்வோக்கு 
சேலுத்துகின்றன. அடுத்த ேிரதோன சுகோதோர ேிரச்ேதனயோக உயர் இரத்த அழுத்தம் 
கோ ப்ேடுகிறது. இதனோல் 9 பேர் ேோதிக்கப்ேட்டுள்ைனர். நீரிேிவு மற்றும் உயர் 
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இரத்த அழுத்தத்தினோல் ேோதிக்கப்ேட்டுள்பைோர் சுகோதோர இடர் நிதலதய 
எதிர்பநோக்குகின்றனர். 7 பேர் நடப்ேதில் ேிக்கல் தன்தமதய எதிர்சகோள்ளுகின்ற 
அபதபவதை 6 பேர் இதய பகோைோற்றினோல் ேோதிக்கப்ேட்டுள்ைனர். பமலும் 7 பேர் 
ேோர்தவ பகோைோறு மற்றும் மூட்டு வகீ்கம் ஆகியவற்றினோல் ேோதிக்கப்ேட்டுள்ைனர். 
நீர் சதோடர்ேோன பநோயினோல் எவரும் ேோதிக்கப்ேடவில்தல. இதற்கு இப்ேகுதி மக்கள் 
நீர் வேங்கல் மற்றும் வடிகோலதமப்பு ேதேயினோல் வேங்கப்ேடும் சுத்திகரிக்கப்ேட்ட 
நீதர அருந்துவபத ேிரதோன கோர மோகும். ேோதிக்கப்ேட்ட மக்களுக்கு இலவே 
மருத்துவ வேதிகள் கோ ப்ேடுகின்றன. குறித்த வேதிகதை வேங்கும் நிறுவனங்கள் 
மீள்குடிபயற்றப்ேடும் இடத்தில் இருந்து இலகுவில் அதடய கூடிய இடத்திபலபய 
கோ ப்ேடுகிறது. 
 

அட்டவக 2.14: குடும்ப நடவடிக்கைைைில் சபண்ைைின் பங்கு 
குடும்பத்தின் தரீ்மானசமடுத்தல்/வருமானமீட்டல் ஆைிய நடவடிக்கைைைில் 

சபண்ைைின் பங்கு 

# சசயற்பாடு  
 

பதிலைித்த சபண்ைைின் 
எண் ிக்கை 

1 நோைோந்த குடும்ே நடவடிக்தககள் ேற்றிய 
தீர்மோனசமடுத்தல் 

32 

2 ேமூக நடவடிக்தககைில் ஈடுேடக்கூடிய நிதல 34 
3 ேமய நடவடிக்தககைில் ஈடுேடக்கூடிய நிதல 35 
4 ேமூக மட்ட நிறுவனங்கைில் சேோறுப்புக்கதை 

வகிக்க கூடிய நிதல 
35 

5 பததவபயற்ேடின் அரே உத்திபயோகத்தர்களுடன் 
இத ந்து சேயற்ேடக்கூடிய நிதல 

34 

6 ேிள்தைகைின் கல்வி சதோடர்ேில் 
தீர்மோனசமடுத்தல் 

35 

7 ேந்தர்ப்ேம் கிதடக்கும் பேோது வருமோன மீட்டும் 
நடவடிக்தககைில் ஈடுேடக்கூடிய சுதந்திரம் 

35 

மூலம்: ேமூக-சேோருைோதோர தரவு பேகரிப்பு-சேயற்த்திட்டமுகோதமத்துவ ேிரிவு 

நோைோந்த நடவடிக்தககள் சதோடர்ேில் தீர்மோனசமடுக்கும் சேயற்ேோடுகைில் 
சேண்கைின் ேங்கு சதோடர்ேோக பமற்சகோள்ைப்ேட்ட ஆய்வில் அதிகோரிகளுடன் 
இத ந்து சேயற்ேடுவது முதல் ேமூக மட்ட நிறுவனங்கைில் ேதவிகள் வகித்தல் 
வதர சேண்கள் மிக ஈடுேோட்டுடன் சேயற்ேட்டு வருகின்றனர். இத்ததகய 
நடவடிக்தககைில் ஈடுேட சேண்களுக்கு குடும்ேத்திற்குள் மற்றும் ேமூகத்திற்குள் 
உரிய சுதந்திரம் வேங்கப்ேட்டுள்ைது. 
 
அட்டவக  2.15:தைப்பரப்பின் அடிப்பகடயில் பாதிக்ைப்பட்ட ைட்டிடங்ைள் 

தைப்பரப்பின் அடிப்பகடயில் பாதிக்ைப்பட்ட ைட்டிடங்ைள் 
# தைப்பரப்பு (சதுர அடியில்) இல 

1 100இற்கு குதறவு 2 
2 101-200 13 
3 201-300 16 
4 301-400 3 
5 401-500 3 
6 501-600 0 
7 600இற்கு பமல் (603) 1 
 சமோத்தம் 38 

மூலம்: ேமூக-சேோருைோதோர தரவு பேகரிப்பு-சேயற்த்திட்டமுகோதமத்துவ ேிரிவு 
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ேோதிக்கப்ேட்ட 38 வடீுகைில் 31 வடீுகள் 300 ேதுர அடிக்கும் குதறவோன தைப்ேரப்தே 
சகோண்டுள்ைன. வடீுகளுடன் இத ந்த கதடதய சகோண்டுள்ை இரு வடீுகள் 
முதறபய 223 மற்றும் 422 ேதுர அடி தைப்ேரப்தே சகோண்டுள்ைன. ேோதிக்கப்ேட்டுள்ை 
அதனத்து கட்டதமப்புக்கைின் சமோத்த தைப்ேரப்பு 8,862 ேதுர அடியோகும். 
ேோதிக்கப்ேட்ட வடீுகைின் ேரோேரி தைப்ேரப்பு 223 ேதுர அடியோகும். எனினும் குறித்த 
வடீுகைில் வேிக்கும் எவருக்கும் கோ ி சதோடர்ேோன உரிதம கோ ப்ேடவில்தல. 
அவர்கள் அதனவரும் அரே கோ ியில் ேலவந்தமோக குடியிருக்கின்றதம 
குறிப்ேிடத்தக்கது. 
 
அட்டவக  2.16:தற்சபாகதய இடத்தில் வாழும் ைாலப்பகுதி  
 
 

 

 

 

 

மூலம்: ேமூக-சேோருைோதோர தரவு பேகரிப்பு-சேயற்த்திட்டமுகோதமத்துவ ேிரிவு 

ஏழு குடும்ேங்கள் மோத்திரபம இப்ேகுதியில் 10 ஆண்டுகளுக்கு குதறவோன 
கோலப்ேகுதியில் வேிக்கின்றன. பமலும் 28 குடும்ேங்கள் 10 ஆண்டுகளுக்கு அதிக 
கோலமோக வேிக்கின்ற அபதபவதை 3 குடும்ேங்கள் இது சதோடர்ேோன பகள்விக்கு 
ேதிலைிக்கவில்தல. 
 

 

 

 
அட்டவக 2.17:பாதிக்ைப்பட்ட வடீுைைின் ைட்டகமப்பு 

வடீுைைின் ைட்டிட வடிவகமப்பு 
அகைைைின் வகை குடும்பங்ைைின் 

எண் ிக்கை 
குைிப்புக்ைள் 

 
வரபவற்ேதற 37  
ஒரு ேடுக்தகயதற மட்டும் 11  
இரு ேடுக்தகயதறகள் 6  
3 ேடுக்தகயதறகள் 0  
ேதமயலதற 23  
ேோப்ேோட்டு அதற 1  
கைஞ்ேிய அதற 1  
குைியலதற 26  

மூலம்: ேமூக-சேோருைோதோர தரவு பேகரிப்பு-சேயற்த்திட்டமுகோதமத்துவ ேிரிவு 

 

சேரும்ேோன்தமயோன வடீுகைில் (37 வடீுகள்) ேிரதோன அதற வரபவற்ேதறயோக 
ேயன்ேடுத்தப்ேடுகிறது. இது சேரும்ேோலும் ேல்பநோக்கு அதறயோக 
ேயன்ேடுத்தப்ேடுகின்ற அபதபவதை இரவில் ேடுக்தகயதறயோகவும் ேயன்ேடுகிறது. 
ேடுக்தகயதறகள் இரவில் நித்திதர சகோள்வதற்கு மோத்திரபம 
ேயன்ேடுத்தப்ேடுகிறது. தனியோன ேடுக்தகயதறதய சகோண்ட வடீுகள் 11, இரு 
ேடுக்தகயதறகதை சகோண்ட வடீுகள் 6 மற்றும் இரண்டிற்கு பமற்ேட்ட 

வாழும் ைாலப்பகுதி 
வருடங்ைைின் 
எண் ிக்கை 

குடும்பங்ைைின் எண் ிக்கை 
 

10 ஆண்டுகளுக்கு குதறவு 7 
10-15  6 
15-20  7 
ஆண்டுகளுக்கு பமல் 15 
ேதிலைிக்கவில்தல 3 
சமாத்தம் 38 
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ேடுக்தகயதறகதை சகோண்ட வடீுகள் 2 கோ ப்ேடுகின்றன. பமலும் 26 வடீுகைில் 
குைியலதற மற்றும் 23 வடீுகைில் ேதமயலதறகளும் கோ ப்ேடுகின்றன. 
 

அட்டவக 2.18:பாதிக்ைப்பட்ட குடும்பங்ைைின் தற்சபாகதய வடீுைைில் வசதிைள் 
தற்சபாது ைா ப்படும் வசதிைள் 

சசகவ 
 

மூலம் 
 

வடீுைைின் 
எண் ிக்கை 

நீர் 

பதேிய நீர் வேங்கல் மற்றும் 
வடிகோலதமப்பு ேதே 

36 

சேோதுவோன நீர் வேங்கல் (வதீி குேோய்) 1 
ேதிலைிக்கவில்தல 1 

மின்ேோரம்/ஒைிரூட்டல் 

மின்ேோர ேதே இத ப்பு 33 
சூரிய கலம் 3 
மண்ச ண்ச ய் 1 
ேதிலைிக்கவில்தல 1 

மலேலகூட வேதிகள் 

நீரடிக் கேிப்ேிடம் 0  
நீர்க்கேிவிலோ கேிப்ேிடம் 23 
குேிக்கேிவதற 8 
சேோது மலேலகூடம் 1 
ேதிலைிக்கவில்தல 6 

ேதமயல் 
 

எரிவோயு 26 
மண்ச ண்ச ய் 6 
விறகு 2 
ேதிலைிக்கவில்தல 4 

சதோதலபேேி 

இலங்தக சரலிசகோம் 1 
தகயடக்க சதோதலபேேி 25 
ேயன்ேடுத்துவதில்தல 7 
ேதிலைிக்கவில்தல 5 

இத யம் 

இலங்தக சரலிசகோம் 0 
தனியோர் பேதவ வேங்குனர் 0 
தகயடக்க சதோதலபேேி  11 
ேயன்ேடுத்துவதில்தல 15 
ேதிலைிக்கவில்தல 12 

சேய்மதி சதோதலக்கோட்ேி 

இலங்தக சரலிசகோம் 1 
தகயடக்க சதோதலபேேி 3 
ேயன்ேடுத்துவதில்தல 21 
ேதிலைிக்கவில்தல 13 

மூலம்: ேமூக-சேோருைோதோர தரவு பேகரிப்பு-சேயற்த்திட்டமுகோதமத்துவ ேிரிவு 

38 வடீுகைில் சேரும்ேோன்தமயோனதவ பதேிய பேதவ வேங்குனர்கைோல் 
வேங்கப்ேடும் மின்ேோரம் மற்றும் நீர் வேதிகதை சகோண்டுள்ைன. 60% இற்கும் 
அதிகமோன வடீுகள் நீர்க்கேிவில்லோ கேிப்ேிடங்கதை சகோண்டுள்ை அபதபவதை 
எனினும் எந்த வடீுகளும் நீரடிக்கேிப்ேிடங்கதை சகோண்டிருக்கவில்தல. 68% ஆன 
வடீுகள் ேதமயல் நடவடிக்தககளுக்கு எரிவோயுவிதன ேயன்ேடுத்துகின்ற 
அபதபவதை 16% ஆன வடீுகள் மண்ச ண்த தயயும் இரு வடீுகள் 
விறகிதனயும் ேயன்ேடுத்துகின்றன. 25 வடீுகள் தகயடக்க சதோதலபேேிதய 
ேயன்ேடுத்துகின்ற அபதபவதை 11 வடீுகைிபலபய தகயடக்க சதோதலபேேி மூலம் 
இத யம் ேயன்ேடுத்தப்ேடுகிறது.  
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அட்டவக 2.19:பாதிக்ைப்பட்ட குடும்பங்ைைிற்கு சசாந்தமான வடீுைைின் தன்கம 
 
 
 
 
 
 
 
மூலம்: ேமூக-சேோருைோதோர தரவு பேகரிப்பு-சேயற்த்திட்டமுகோதமத்துவ ேிரிவு 
ேோதிக்கப்ேட்ட 38 வடீுகைில் 63% ஆனதவ ேகுதியைவில் நிரந்தரமோனதவயோக 
கோ ப்ேடுவதுடன் 9 வடீுகள் நிரந்தரமோனதவயோக கோ ப்ேடுகின்றன. இவ்வடீுகதை 
மீைதமப்ேதற்கோன சேலவு சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவினோல் வேங்கப்ேடும் 
மோற்று வடீுகைின் சேறுமதிதய விட குதறவோகும். நிரந்தர வடீுகைின் சுவர்கள் 
சேங்கற்கள் அல்லது ேீபமந்து கற்கைினோல் கட்டப்ேட்டு ேோந்து பூேப்ேட்டுள்ைது. 
நிலம் ேீபமந்தினோல் பூேப்ேட்படோ அல்லது ேதிகல் ேதிக்கப்ேட்படோ உள்ைன. 
வடீுகைின் கூதரகளுக்கு ஓடுகள் அல்லது அஸ்சேஸ்டஸ் தகடுகள் 
ேயன்ேடுத்தப்ேட்டுள்ைது. அத்துடன் மர கதவுகள் மற்றும் ென்னல்களும் 
ேயன்ேடுத்தப்ேட்டுள்ைன. ேகுதி நிரந்தரமோன வடீுகைின் சுவர்கள் ேீபமந்து 
கற்கைினோல் கட்டப்ேட்டுள்ைதுடன் ேோந்து பூேப்ேடோத நிதலயில் உள்ைன. ேில 
வடீுகள் மரப்ேலதககள் அல்லது தகடுகதையும் சுவரோக சகோண்டுள்ைன. ததரக்கு 
ேீபமந்து பூேப்ேட்டுள்ைதுடன் கதவுகள் மற்றும் ென்னல்கள் தரம் குதறவோன 
மரப்ேலதககைோல் சேய்யப்ேட்டுள்ைன. கூதரகளுக்கு அஸ்சேஸ்டஸ் அல்லது ஈய 
தகடுகைோல் சேோருத்தப்ேட்டுள்ைது. 
 
அட்டவக  2.20: பாதிக்ைப்பட்ட குடும்பங்ைளுக்கு சசாந்தமான உடகமைள் 

பாதிக்ைப்பட்ட குடும்பங்ைளுக்கு சசாந்தமான உடகமைள் 

உடகமைள் எண் ிக்கை 

பமோட்டோர் தேக்கிள் 5 

முச்ேக்கர வண்டி 11 

துவிச்ேக்கர வண்டி 2 

கோர் 0 

வதரதல் அதற உேகர ங்கள் 0 

உ வுண்ணும் பமதேகள் 11 

உ வுண்ணும் கதிதரகள் 99 

கட்டில்கள் 40 

அலுமோரிகள் 28 

நிதலயடுக்கு 24 

சதோதலக்கோட்ேி 31 

வோசனோலி 30 

குைிர்ேோதனப்சேட்டி 21 

ஆதட கழுவும் இயந்திரம் 9 

ததயல் இயந்திரம் 5 

மின் விேிறிகள் (கூதர) 14 

மின் விேிறிகள் (ஏதனயதவ) 36 

க னி 3 
மூலம்: ேமூக-சேோருைோதோர தரவு பேகரிப்பு-சேயற்த்திட்டமுகோதமத்துவ ேிரிவு 

வடீுைைின் தன்கம 
வடீ்டின் தன்கம எண் ிக்கை 
நிரந்தரம் 9 
ேகுதி நிரந்தரம் 24 
தற்கோலிகமோனதவ 5 
சமோத்தம் 38 
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ேரோேரியோக ஒவ்சவோரு வடீ்டிலும் ஒரு கட்டில், ஒரு மின் விேிறி மற்றும் 
இரண்டிற்கும் பமற்ேட்ட கதிதரகள் கோ ப்ேடுகின்றன. குறித்த வடீுகள் ேிறிய 
மற்றும் சநரிேலோனதவ என்ேதோல் மின்விேிறி அத்தியோவேியமோன பததவயோக 
கருதப்ேடுகிறது. அபனக வடீுகைில் அலுமோரிகள் கோ ப்ேடுகின்றன. ேோதியைவிலோன 
வடீுகள்  குைிர்ேோதன சேட்டிகதை சகோண்டுள்ை அபதபவதை சேரும்ேோன்தமயோன 
வடீுகள் சதோதலக்கோட்ேி அல்லது வோசனோலி அல்லது இரண்தடயுபமோ 
சகோண்டுள்ைன. 
 
11 வடீுகள் சேோந்தமோன முச்ேக்கரவண்டிகதை சகோண்டுள்ை அபதபவதை 5 வடீுகள் 
பமோட்டோர் தேக்கிள்கதையும் இரு வடீுகள் துவிச்ேக்கர வண்டிகதையும் 
சகோண்டுள்ைன.  
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அத்தியாயம் 3 

ஆசலாசகன மற்றும் தைவல் பைிரல் 

3.1: பங்குதாரர் சந்திப்பு- அருச ாதய மாவத்கத- ஒசபசசைரபுர 

முதற்கட்ட கலந்துதரயோடல் 2018 ஐப்ேேி 11ஆம் திகதி கோதல 10 ம ிக்கு 
ஒபேபேகரபுரவில் இடம்சேற்றது. இக்கூட்டத்தில் சேயற்த்திட்டத்தின் பநோக்கம் 
மற்றும் அதனுடன் இத ந்த மீள்குடிபயற்றம் மற்றும் அதனோல் ேமூகத்திற்கு 
கிதடக்க கூடிய நன்தமகள் சதோடர்ேில் எடுத்துதரக்கப்ேட்டது. இக்கூட்டத்தில் 14 
ஆண்களும் 17 சேண்களுமோக 31 பேர் ேங்பகற்றனர். 
 

மீள்குடிபயற்ற நிபு ரோல் வேங்கப்ேட்ட சுருக்கமோன விேர த்தத சதோடர்ந்து 
ேிரச்ேதனகள் சதோடர்ேில் கலந்துதரயோடப்ேட்டது. அவற்றிற்கு மீள்குடிபயற்ற 
நிபு ரோல் வேங்கப்ேட்ட ேதில் கீழுள்ை அட்டவத யில் கோட்டப்ேட்டுள்ைது. 
 
அட்டவக  3. 1:  ைலந்துகரயாடலில் முன்கவக்ைப்பட்ட பிரச்சகனைள் 

பிரச்சகனைகை முன்கவத்த 
பாதிக்ைப்பட்ட மக்ைைின் பால் 

முன்கவக்ைப்பட்ட 
பிரச்சகனைள் 

மீள்குடிசயற்ை நிபு ர் 
மற்றும் சசயற்த்திட்ட 

முைாகமத்துவ பிரிவின் 
அலுவலைர்ைைால் 

வழங்ைப்பட்ட பதில்ைள் 
 ேோதிக்கப்ேட்ட சேண்  
 

ேோதிக்கப்ேட்படோர் அபத 
இடத்தில் 
நிர்மோ ிக்கப்ேடும் 
அடுக்குமோடி 
வடீ்டுத்சதோகுதிக்கு 
திரும்ே விரும்ேினோல் 
வோடதக உதவி 
சகோடுப்ேனவு 
வேங்கப்ேடுமோ? 

தற்பேோததய இடத்திற்கு 
மீண்டும் திரும்ே 
விரும்ேினோல் 
வேங்கப்ேடும் வோடதக 
உதவி சகோடுப்ேனவு 
தற்கோலிக 
தங்குமிடத்தத சேற்ற 
ேிறகு வேங்கப்ேடும் 

 அவ்வோசறனில் 
வேங்கப்ேடும் சதோதக 
எவ்வைவு மற்றும் 
எவ்வைவு கோலத்திற்கு 
வேங்கப்ேடும்? 

தற்பேோததய உங்கள் 
வடீ்டின் 
தன்தமக்பகற்ேபவ 
வோடதக சகோடுப்ேனவு 
வேங்கப்ேடும் 
 
நீங்கள் தற்பேோததய 
வடீ்தட விட்டு 
சவைிபயறும் 
கோலப்ேகுதி மற்றும் 
சேயற்த்திட்ட 
முகோதமத்துவ 
ேிரிவினோல் புதிய வடீு 
ஒதுக்கப்ேடும் 
கோலப்ேகுதி 
ஆகியவற்றிற்கு 
இதடயில் வோடதக 
சகோடுப்ேனவு 
வேங்கப்ேடும் 

   
ேோதிக்கப்ேட்ட ஆண் 
 

அடுக்குமோடி 
குடியிருப்ேில் வோகன 
தரிப்ேிட வேதிகள் 
வேங்கப்ேடுமோ? 
 

தனிப்ேட்ட வோகன 
தரிப்ேிட வேதிகள் 
இல்தல. சேோதுவோன 
வோகன தரிப்ேிட 
வேதிகள் உண்டு 

   
நோங்க புதிய அடுக்குமோடி 450 ேதுர அடி மற்றும் 
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வடீ்டிற்கு எவ்வைவு 
குத்ததக ே ம் 
மோதோந்தம் சேலுத்த 
பவண்டும்? 

550 ேதுர அடிதய 
தைப்ேரப்ேோக சகோண்ட 
இரு வதகயோன 
குடியிருப்புக்கள் 
கோ ப்ேடுகின்றன.  450 
ேதுர அடிதய 
தைப்ேரப்ேோக சகோண்ட 
வடீ்டிற்கு மோதோந்தம் 
ரூேோ. 2800 வதீம் 360 
மோதங்களுக்கும் 550 ேதுர 
அடிதய சகோண்ட 
வடீ்டிற்கு மோதோந்தம் 
ரூேோ. 3000 வதீம் 400 
மோதங்களுக்கும் சேலுத்த 
பவண்டும். நகர 
அேிவிருத்தி 
அதிகோரேதேக்கு 450 
ேதுர அடி சகோண்ட 
வசீடோன்தற அதமக்க 
ரூேோ. 4 மில்லியன் 
சேலவோகின்ற பேோதும் 
அது ரூேோ. 1 
மில்லியதனபய 
மக்கைிடமிருந்து 
சேறுகிறது. 550 ேதுர 
அடி சகோண்ட வடீ்டிற்கு 
ரூேோ. 7 மில்லியன் 
சேலவோகின்ற பேோதும் 
அது ரூேோ. 1.2 
மில்லியதனபய 
மக்கைிடமிருந்து 
சேறுகிறது.  

 பவறு எத்ததகய 
கட்ட ங்கதை நோங்கள் 
சேலுத்த பவண்டும்? 
 

அடுக்குமோடி 
கட்டிடங்கைின் 
ேரோமரிப்ேிற்கோன ஆரம்ே 
கட்ட த்தத அவற்தற 
தகயைிப்ேதற்கு முன்னர் 
சேலுத்த பவண்டும். 
குறித்த சதோதக நகர 
அேிவிருத்தி 
அதிகோரேதேயினோல் 
தீர்மோனிக்கப்ேடும். 
குறித்த கட்ட ம் கூட்டு 
ஆதன முகோதமத்துவ 
குழு ஏற்ேடுத்தப்ேட்டு 
அவர்கைது க க்கிற்கு 
மோற்றப்ேடும். 
 
மோதோந்த  நீர் மற்றும் 
மின்ேோர கட்ட ங்கதை 
வடீுகைில் வேிப்பேோர் 
சேலுத்த பவண்டும் 

   
 ேோதிக்கப்ேட்ட சேண்  
 

நோங்கள் வேிக்கும் ேில 
வடீுகள் 450 ேதுர அடி 
தைப்ேரப்தே விட 
அதிகமோன தைப்ேரப்தே 
சகோண்டதவயோகும். 
எனினும் எங்களுக்கு 
தற்பேோது அவற்தறவிட 
ேிறிய வடீுகபை 
வேங்கப்ேடுகின்றன 
 

அத்ததகய 
ேந்தர்ப்ேங்கைில் நகர 
அேிவிருத்தி 
அதிகோரேதே அரே 
மதிப்ேடீ்டோைரின் 
உதவியுடன் மதிப்ேடீ்தட 
பமற்சகோண்டு உங்கள் 
வடீ்டின் சேறுமதி நகர 
அேிவிருத்தி 
அதிகோரேதேயின் 
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வடீுகைின் சேறுமதிதய 
(450 ேதுர அடி= ரூேோ. 4 
மில்லியன், 550 ேதுர 
அடி= ரூேோ. 7 
மில்லியன்) விட 
அதிகமோயின் 
வித்தியோேமோன சதோதக 
இேப்ேடீோக 
வேங்கப்ேடும். 

   
 ேோதிக்கப்ேட்ட சேண் ேில பேரிற்கு 

மீள்குடிபயற்றம் 
கோர மோக வோழ்வோதோர 
இேப்பு ஏற்ேடலோம். 
முச்ேக்கர வண்டி 
ேோரதிகள் தமது 
வேக்கமோன 
வோடிக்தகயோைர்கதை 
இேக்க கூடிய 
அபதபவதை 
சதோேிலோைர்களும் தமது 
வருமோனத்தத 
இேக்கலோம்.  
 

சேயற்த்திட்ட 
முகோதமத்துவ ேிரிவு 
இது சதோடர்ேில் 
உள்ளூரோட்ேி ேதேயுடன் 
கலந்துதரயோடி குறித்த 
முச்ேக்கர வண்டி 
ேோரதிகளுக்கு விபேட 
வதீிபயோர தரிப்ேிட 
வேதிகதை ஏற்ேடுத்தும். 
அத்துடன் 
மீள்குடிபயற்றப்ேடும் 
ேகுதி தற்பேோததய 
இடத்தில் இருந்து ேோரிய 
தூரத்தில் இன்தமயோல் 
தமது வேதமயோன 
பவதலயிடங்களுக்கு 
சேல்வதில் ேோரிய 
ேிரச்ேதன இருக்கோது. 
அத்துடன் சேயற்த்திட்ட 
முகோதமத்துவ ேிரிவு 
வோழ்வோதோரம் 
ேோதிக்கப்ேட்டவர்கைின் 
வோழ்வோதோரத்தத 
மீைதமக்க அதனத்து 
நடவடிக்தககதையும் 
பமற்சகோள்ளும். 

 ேில வடீுகைில் மூன்று 
குடும்ேங்கள் ஒரு 
வடீ்டில் வேிக்கின்றன. 
எனினும் புதிய 
இடத்திலும் அவ்வோறு 
வோழ்வது கடினமோகும்.  
 

வேதமயோக தற்பேோது 
வோழும் வடீ்டின் 
தைப்ேரப்பு 700 ேதுர 
அடிதய விட 
அதிகமோயின் மோத்திரம் 
இரு வடீுகள் 
ஒதுக்கப்ேடும். 
இத்ததகய 
ேந்தர்ப்ேங்கைில் நீங்கள் 
நகர அேிவிருத்தி 
அதிகோரேதேயின் 
பமன்முதறயடீ்டு 
ேதேயிடம் 
முதறயிடலோம். 
எனினும் பமலதிக 
வடீ்தட வேங்கும் 
தீர்மோனம் தற்பேோது 
வேிக்கும் 
வடீ்டுக்கோ ியின் 
விஸ்தீர த்தத 
அடிப்ேதடயோக 
சகோண்பட 
தீர்மோனிக்கப்ேடும். 
பமலும் மக்கைின் 
குதறகதை 
தீர்ப்ேதற்கோக 
குதறதீர்க்கும் 
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ஒரு குடும்ேத்ததலவதர தவிர ஏதனபயோர் அதனவரும் தற்கோலிகமோக வோடதக 
வடீ்டில் வேித்து ேின்னர் இக்கோ ியில் நகர அேிவிருத்தி அதிகோரேதேயினோல் 
நிர்மோ ிக்கப்ேட்டு வேங்கப்ேடும் வடீ்டில் குடிபயற விருப்ேத்தத சவைியிட்டனர். 
 

குறிப்பு: மீள்குடிபயற்ற திட்டமிடல் சேோறிமுதறயின் ேிரகோரம் ேட்டரீதியோன 
வோடதக ஒப்ேந்தங்கதை ஏற்ேடுத்துபவோருக்பக வோடதக சகோடுப்ேனவு வேங்கப்ேட 
பவண்டும். எனினும் நதடமுதறயில் அத்ததகய ஒப்ேந்தங்கள் குதறவு என்ேதோல் 
நகர அேிவிருத்தி அதிகோரேதே வோடதகக்கோன சகோடுப்ேனதவ மோத்திரம் வேங்கும். 
எனினும் இடம்சேயர்ந்த குடும்ேங்களுக்கோன புனருத்தோர  உதவி 
வேங்கப்ேடமோட்டோது. இபதபவதை இடம்சேயர்ந்த மக்கள் வியோேோர 
நடவடிக்தககதை குறித்த இடத்தில் பமற்சகோண்டிருந்தோல் உரிதமத்தகுதி 
வோர்ப்ேடத்திற்கு அதமவோக வருமோன இேப்பு உதவிதய சேற்றுக்சகோள்ை முடியும். 
 
படம்2: அருச ாதய மாவத்கதயின் தற்சபாகதய நிகல 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

சேோறிமுதறசயோன்றும் 
ஏற்ேடுத்தப்ேடும். 
இப்சேோறிமுதற 
சதோடர்ேில் 
சேயற்த்திட்ட 
முகோதமத்துவ ேிரிவின் 
ஊேியர்கள் நீங்கள் புதிய 
வடீுகளுக்கு சேன்றதன் 
ேின்னர் 
அறிவுறுத்துவோர்கள் 
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படம்3: 11.10.2018 அன்று ஒசபசசைரபுரவில் இடம்சபற்ை பங்குதாரர்ைைின் கூட்டம் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

பமலுள்ை புதகப்ேடங்கள் மீள்குடிபயற்றப்ேடவுள்ை குடும்ேங்கைின் ததலவர்கள் 
மற்றும் உறுப்ேினர்கதை கோட்டுகிறது. முச்ேக்கரவண்டி சேலுத்தும் குடும்ேத்தவர் 
ஒருவரும் இப்புதகப்ேடத்தில் உள்ைோர். சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவின் 
ஆபலோேகர் மற்றும் ஊேியர்களும் இப்புதகப்ேடத்தில் உள்ைனர்.  
ேோதிக்கப்ேட்ட மக்களுடனோன பநரடி கலந்துதரயோடலின் பேோது 
க க்சகடுப்ேோைர்கள் க க்சகடுப்பு சதோடர்ேில்  அவர்களுக்கு விைக்கமோக எடுத்து 
கூறினர். மக்கைோல் முன்தவக்கப்ேட்ட ேிரச்ேதனகைில் முக்கியமோனதவ கீபே 
தரப்ேட்டுள்ைன;  

• தற்பேோததய இடங்கதை விட்டு சவைிபயற சகோடுக்கப்ேட்டுள்ை கோலப்ேகுதி 
• ேிறிய குடும்ேங்களுக்கோன பமலதிக வடீுகள் 
• முச்ேக்கர வண்டிகளுக்கோன தரிப்ேிட வேதிகள் 
• ேிறுவர்களுக்கோன விதையோட்டு ேகுதி 
• அடுக்குமோடி குடியிருப்புக்களுக்கோன உறுதி 
• 38 குடும்ேங்கதையும் குடியமர்த்தும் அடுக்குமோடி வடீுகள் மற்றும் அவற்றிற்கோன 

தூரம் 
• தவத க்சகோடுப்ேனதவ சேலுத்த தவறும் பேோதோன நிதல 
• சநரிேலோன சூேலில் ேிள்தைகைின் ேோதுகோப்பு 
• உள்ளூர் ேோடேோதலகைில் ேிள்தைகதை பேர்க்க உதவி 
• பேோததப்சேோருள் ேோவதனதய தடுத்தல் 
• புதிய வடீுகளுக்கு அண்தமயில் சதோேில்வோய்ப்புக்கதை பதடுதல் 
• புதிய வடீுகளுக்கு சேோருட்கதை சகோண்டு சேல்லல் 

3.2: பாதிக்ைப்பட்ட சில மக்ைைின் சநாக்கு 

சகோலன்னோவ சுதுசனலும்புரவில் அதமந்துள்ை அடுக்குமோடி குடியிருப்ேில் 
வேிக்கும் மக்கதை ேந்திப்ேதற்சகன ஆபலோேகர் குழு விெயசமோன்தற 
பமற்சகோண்டது. இங்கு வேிப்ேவர்கைில் ேலர் மீசதோட்டமுல்ல குப்தே பமட்டு 
ேரிவினோல் ேோதிக்கப்ேட்டு மீள்குடிபயற்றப்ேட்படோரோவர். ஆபலோேகர் குழு குறித்த 
குடியிருப்ேின் மகைரீ் ஒன்றியத்தத ேந்தித்சதௌ. அதன்பேோது குறித்த ஒன்றிய 
உறுப்ேினர்கள் தமது தற்பேோததய வோழ்வு சூேல் சதோடர்ேில் தமது மகிழ்ச்ேிதய 
சவைியிட்டனர். தோம் தற்பேோது சுத்தமோன சூேலில் வோழ்வதோகவும் அடுக்குமோடி 
குடியிருப்ேில் வேிப்ேதோக சேருதமயுடம் சேோல்லிக்சகோள்ை முடிவதோகவும் அவர்கள் 
குறிப்ேிட்டனர். ேிள்தைகள் தமது நண்ேர்கதை எவ்வித ததடயுமின்றி வடீுகளுக்கு 
அதேத்து வர முடிகிறது. திரும மோன இைம் சேண்ச ோருவர் கருத்து 
சவைியிடும் பேோது முச்ேக்கர வண்டிதய சேலுத்தும் தமது க வர் அண்தமயில் 
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இரு சவைிநோட்டவதர தமது வடீ்டு மலேலகூடத்தத ேயன்ேடுத்த அதேத்து 
வந்ததோகவும் சதரிவித்தனர். தமது ேதேய வோழ்விடத்தில் வோழும் பேோது தமது 
க வர் சவைிநோட்டவதர அதேத்து வந்தோல் தோம் முகம் சகோடுத்திருக்க பவண்டிய 
அசேௌகரியங்கள் சதோடர்ேோகவும் அவர் குறிப்ேிட்டோர். பமலும் அவர்கள் சேண் 
ேிள்தைகள் பேோதிய ேேக்கமின்றி மின் தூக்கிதய ேயன்ேடுத்த பவண்டிய நிதல 
ஏற்ேடல், ேில ஆண்கள் சவற்றிதலதய உண்டுவிட்டு ஆங்கோங்பக எச்ேில் துப்புதல் 
பேோன்ற ேிரச்ேதனகள் கோ ப்ேடுவதோகவும் குறிப்ேிட்டனர். குறித்த மகைரீ் 
ஒன்றியம் சுற்றுச்சூேதல சுத்தமோக பே  பவண்டியது சதோடர்ேில் ஆண்களுக்கு 
அறிவுறுத்திவருவதோகவும் சதரிவித்தனர். இந்த கருத்துக்கள் நகர அேிவிருத்தி 
அதிகோரேதே/ நகர புத்துயிர்ப்பு சேயற்த்திட்டம் ஆகியவற்றிற்கு எதிர்கோல 
விேிப்பு ர்வு நிகழ்ச்ேிகதை திட்டமிட முக்கியமோனதோக கருதப்ேடுகிறது. 
 
அட்டவக 3.2:திட்டமிட்ட ஆசலாசகனைள் 
 

சசயற்பாடு  சநாக்ைம் ைால எல்கல சபாறுப்பான தரப்பு 

I. ேோதிக்கப்ேட்ட 
மக்கைின் வடீுகளுக்கு 
விெயம் சேய்தல் 

i.  சேயற்த்திட்ட 
முகோதமத்துவ ேிரிவினோல் 
புதிய வடீுகளுக்கு மோற்றலோக 
பமற்சகோண்டுள்ை ஏற்ேோடுகள் 
சதோடர்ேில் தனிப்ேட்ட 
ரீதியில் அறிவித்தல் 
 
ii. இடமோற்றத்திற்கோன  
பேோக்குவரத்து 
சகோடுப்ேனவோன ரூேோ. 5000 
ஐ சேற்றுள்ைதமதய 
உறுதிப்ேடுத்தல் 

இடம்மோறுவதற்கு 
இரு 
வோரங்களுக்கு 
முன்னர் 

சேயற்த்திட்ட 
முகோதமத்துவ 
ேிரிவின் 
ேந்ததப்ேடுத்தல் 
மற்றும் ேமூக 
அலுவலகர்கள் 

 இடம்மோறுவதற்கு 
ஒரு வோரத்திற்கு 
முன்னர் 

சேயற்த்திட்ட 
முகோதமத்துவ 
ேிரிவின் 
ேந்ததப்ேடுத்தல் 
மற்றும் ேமூக 
அலுவலகர்கள் 

 

 

 

iii.ேதேய வடீுகைில் உள்ை 
ேிததவுகதை புதிய வடீ்டிற்கு 
சகோண்டு சேல்வதத 
தவிர்க்குமோறு ஆபலோேதன 
வேங்கல் 

 

இடம்மோறுவதற்கு 
ஒரு வோரத்திற்கு 
முன்னர் 

 

 

சேயற்த்திட்ட 
முகோதமத்துவ 
ேிரிவின் 
ேந்ததப்ேடுத்தல் 
மற்றும் ேமூக 
அலுவலகர்கள் 

    

2. ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கள் 
மீை 
குடியமர்த்தப்ேட்டதன் 
ேின்னர் அவர்கதை 
ேோர்க்க விெயம் 
சேய்தல் 

i. புதிய அடுக்குமோடி 
வடீுகைில்  அவர்கள் 
ஏதோயினும் குதறேோடுகதை 
எதிர்பநோக்குகிறோர்கைோ 
என்ேது சதோடர்ேில் 
விேோரித்தல் 

மீள்குடிபயற்றி  
இரு வோரங்கைின் 
ேின்னர் 

 

சேயற்த்திட்ட 
முகோதமத்துவ 
ேிரிவின் 
ேந்ததப்ேடுத்தல் 
மற்றும் ேமூக 
அலுவலகர்கள் 

ii. மீள்குடிபயற்றத்தின் 
ேின்னர் ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கள் 
தமது ேிள்தைகதை 
ேோடேோதலகைில் அனுமதிக்க 
ேிரச்ேதனகதை 
எதிர்பநோக்குகிறோர்கைோ 
என்ேதத விேோரித்தல் 
 
iii. மீள்குடிபயற்றம் 
கோர மோக வடீ்டுடனோன 
வியோேோர இேப்ேினோல் 
ேோதிக்கப்ேட்ட இருவரிடமும் 
அவர்கள் யோதோயினும் பவறு 
துதறகைில் ேயிற்ேி சேற 
விரும்புகிறோர்கைோ என்ேதத 
விேோரித்தல் 

 சேயற்த்திட்ட 
முகோதமத்துவ 
ேிரிவின் 
ேந்ததப்ேடுத்தல் 
மற்றும் ேமூக 
அலுவலகர்கள் 

 ivஎதிர்பநோக்கும் 
ேிரச்ேதனகதை முதறயிட 
குதறதீர்க்கும் 
சேோறிமுதறதய 
ேயன்ேடுத்தியுள்ைோர்கைோ 
என்ேதத அறிதல் 
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சசயற்பாடு  சநாக்ைம் ைால எல்கல சபாறுப்பான தரப்பு 

    

3.வருமோன மற்றும் 
வோழ்வோதோர மீைதமப்பு 
திட்டமிடல் 

இச்சேயல்முதறயில் 
ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கதை அதிக 
ஈடுேோட்டுடன் சதோடர்புேடுத்தி 
அவர்கைது முன்னுரிதமகள் 
சதோடர்ேில் கலந்துதரயோடல் 
 

வருமோன 
மீைதமப்பு 
திட்டங்கள் 
தயோரிக்கப்ேடும் 
பேோது 

ஆபலோேகர் வருமோன 
மீைதமப்பு/ 
சேயற்த்திட்ட 
முகோதமத்துவ 
ேிரிவின் 
ேந்ததப்ேடுத்தல் 
மற்றும் ேமூக 
அலுவலகர்கள் 

4. கீழ்வருவனவற்தற 
உருவோக்குவது 
சதோடர்ேில் 
ேோதிக்கப்ேட்ட 
மக்களுடன் 
கலந்துதரயோடல் 
 
(a) ேிக்கன மற்றும் 
கூட்டுறவு குழு 
 
 
 
(b) சேண்கள் 
அேிவிருத்தி குழு 
 
 
 
 
 
 
 
(c)  சுற்றோடல் குழு 
 
 
 
 
 
 
(d) ேமூக நலன்புரி குழு 
 

 
 
 
 
 
 
 
பேமிப்ேிதன ஊக்குவித்து 
குடியிருப்ேோைர்கைிதடபய 
கூட்டுறதவ வலுப்ேடுத்தல் 
 
சுயசதோேில் முயற்ேிகைில் 
ஈடுேட ஊக்குவித்தல், 
குேந்ததகைின் 
நடவடிக்தககள் சதோடர்ேில் 
அவதோனமோக இருத்தல், 
சேோது இடங்கதை ேரோமரிக்க 
உதவுதல், கூட்டோக 
இத ந்து ேோல் நிதல 
சேயற்ப்ேோட்டு திட்டத்தத 
தயோரித்தல் 
சுற்றோடதல ேோதுகோக்கவும் 
சேோது இடங்கள் மற்றும் 
வடீுகதை சுத்தமோகவும் 
சுகோதோரமோகவும் பே  
ஊக்குவித்தல் 
 
சுய உதவி நடவடிக்தககள், 
வேிக்கும் மக்களுக்கு 
உதவக்கூடிய நலன்புரி 
நிகழ்ச்ேி திட்டங்கதை  
ஊக்குவித்தல் 

மீள்குடிபயற்றி 
இரு மோதங்கைின் 
ேின்னர் 

ஆபலோேகர் வருமோன 
மீைதமப்பு/ 
சேயற்த்திட்ட 
முகோதமத்துவ 
ேிரிவின் 
ேந்ததப்ேடுத்தல் 
மற்றும் ேமூக 
அலுவலர்கள். 

5கண்கோ ிப்பு நிரல் ஒன்றில் 
குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ை 3-4 ஆம் 
விடயங்கள் சதோடர்ேில் 
ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கைின் 
ஈடுேோடு சதோடர்ேில் 
கண்கோ ித்தல் 

12 மோதங்களுக்கு 
மூன்று 
மோதங்களுக்கு 
ஒருமுதற 

நகர அேிவிருத்தி 
அதிகோரேதேயின் 
ேமூக அேிவிருத்தி 
உத்திபயோகத்தர். 
சேயற்த்திட்ட 
முகோதமத்துவ 
ேிரிவின் 
ேந்ததப்ேடுத்தல் 
மற்றும் ேமூக 
அலுவலர்கள். 

 
3.3: மீள்குடிசயற்ை சசயற்பாட்டுத்திட்டத்கத சவைிப்படுத்தல் 
 
ஆேிய உட்கட்டதமப்பு முதலீட்டு வங்கியினோல் மீள்குடிபயற்ற சேயற்ேோட்டு திட்டம் 
அங்கீகரிக்கப்ேட்டதத அடுத்து நகர அேிவிருத்தி அதிகோரேதே மற்றும் வங்கியின் 
இத யத்தைங்கைில் ேிரசுரிக்கப்ேட பவண்டும் 
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அத்தியாயம் 4 

சட்டம் மற்றும் சைாள்கை ஏற்பாடுைள் 

4.1: ைா ி சுவைீரிப்பு சட்டம் 

கோ ி சுவகீரிப்ேோனது 1950 ஆம் ஆண்டு கோ ி சுவகீரிப்பு ேட்டம் மற்றும் அதன் 
ஏற்ேோடுகளுக்கதமய பமற்சகோள்ைப்ேடுகிறது (மீள் குடிபயற்ற சகோள்தக ேட்டகத்தத 
விேரங்களுக்கு ேோர்தவயிடவும்) 

4.2: அரச சசாத்துக்ைகை மீட்சடடுக்கும் சட்டம் 
அரே சேோத்துக்கள் 1979ஆம் ஆண்டு 7ஆம் இலக்க அரே சேோத்துக்கதை 
மீட்சடடுத்தல் ேட்டத்தின் கீழ் மீட்சடடுக்கப்ேடுகின்றன (மீள் குடிபயற்ற சகோள்தக 
ேட்டகத்தத விேரங்களுக்கு ேோர்தவயிடவும்). 

4.3:நஸ்ட ஈட்டு சைாள்கை  
a. கோ ியின் ேந்தத சேறுமதி 
b. கோ ியின் ஒரு ேகுதி சுவகீரிக்கப்ேட்டோலும் அதற்கோன நஸ்ட ஈடு 

வேங்கப்ேடும் பேோது குறித்த கோ ி முழுதமயோக விற்கப்ேட்டோல் 
கிதடக்க கூடிய ேந்தத சேறுமதிதய அடிப்ேதடயோக சகோண்டு 
வேங்கப்ேட பவண்டும் 

c. கட்டதமப்புக்களுக்கோன மீைப்சேோருத்தும் சேலதவ க ிக்கும் பேோது 
சேறுமோன பதய்வு மற்றும் ேிததவுகைின் சேறுமதி ஆகியவற்தற 
கருத்தில் சகோள்ைோது பமற்சகோள்ை பவண்டும் 

d. ஏதனய இேப்புக்களுக்கோன நஸ்ட ஈடு சதோடர்ேோன விேரங்கள் 
மீள்குடிபயற்ற திட்டமிடல் சகோள்தக ேட்டகத்தில் உள்ை உரிதமத்தகுதி 
வோர்ப்ேடத்தில் குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ைது. பேோக்குவரத்து சகோடுப்ேனவு மற்றும் 
வருமோன இேப்ேிற்கோன சகோடுப்ேனவு ஆகியன 2008ஆம் ஆண்டு 
ஒழுங்குவிதிகளுக்கதமவோக வேங்கப்ேடும். 

4.4: சதசிய ைட்டாய மீள்குடிசயற்ை சைாள்கை 

பதேிய கட்டோய மீள்குடிபயற்ற சகோள்தக நஸ்ட ஈடு சதோடர்ேோக கோ ப்ேட்ட 
குதறேோடுகதை நிவர்த்தி சேய்கிறது (மீள் குடிபயற்ற சகோள்தக ேட்டகத்தத 
விேரங்களுக்கு ேோர்தவயிடவும்). 
 
4.5:தகுதிசபறுவதற்ைானைால எல்கல 

கோ ி உறுதி அற்பறோர்/ேட்டவிபரோத குடிபயற்றகோரர்கள் ஆகிபயோர் இத்திட்டத்திற்கு 
தகுதி சேறுவதற்கோன கோல எல்தல மீள்குடிபயற்ற ஆரம்ே திகதி/ ேனத்சதோதக 
க ிப்ேடீ்டு திகதி (13 ஐப்ேேி 2019) ஆகும். தற்பேோது ேின்ேற்றப்ேடும் 2009 ஆம் 
ஆண்டிற்கோன வோக்கோைர் ேதிபவட்டிதன கருத்தில் சகோள்ளும் நதடமுதற 
இச்ேந்தர்ப்ேத்தில் சேோருந்தோது. அபனக குடும்ேங்கள் அண்தமக்கோலத்திபலபய 
இப்ேகுதியில் குடிபயறியுள்ைன. இத்திட்டத்திற்கு தகுதி சேறுவதற்கோன கோல 
எல்தலயின் ேின்னர் குறித்த இடத்தில் குடிபயறுேவர்கள் இத்திட்டத்திற்கு தகுதி 
சேறமோட்டோர்கள். இத்திகதியின் ேின்னர் உருவோக்கப்ேடும் எவ்வித 
கட்டிடங்களுக்கும் அல்லது மரங்களுக்கும் நஸ்ட ஈடு வேங்கப்ேடமோட்டோது. 
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அத்தியாயம் 5 
 

நுகழவுத்தகுதி, உரிகமத்தகுதி மற்றும் உதவி 

ஒபேபேகரபுரவில் இருந்து மீள்குடிபயற்றப்ேடவுள்ை அதனத்து குடும்ேங்களும் அரே 
கோ ியில் எவ்வித அனுமதிகளுமின்றி வோழ்ந்துசகோண்டிருப்ேவர்கள் ஆவர். எனபவ 
கோ ி இேப்பு சதோடர்ேில் வேங்கப்ேடும் நஸ்ட ஈட்தட சேற அவர்கள் 
தகுதியற்றவர்கள். எனினும் அவர்கள் நகர அேிவிருத்தி அதிகோரேதேயினோல் 
வேங்கப்ேடும் அடுக்குமோடி வடீ்தட சேற விரும்ேோத ேட்ேத்தில் அவர்களுக்கு 
கட்டிடங்கைின் இேப்ேிற்கோன மீைதமத்தல் சேலவு நஸ்ட ஈடோக வேங்கப்ேடும். 
 

நகர அேிவிருத்தி அதிகோரேதேயின் வடீுகைின் ஒரு வதக 550 ேதுர அடிதய 
தைப்ேரப்ேோக சகோண்டுள்ைன. இவற்றின் சேறுமதியோன 7 மில்லியதன விட 
ேோதிக்கப்ேட்படோர் வோழும் வடீ்டு சேறுமதி அதிகமோயின் குறித்த வித்தியோேமோன 
சேறுமதி அவர்களுக்கு இேப்ேடீோக வேங்கப்ேடும். இம்மதிப்ேடீு அரே விதலமதிப்பு 
தித க்கைத்தோல் பமற்சகோள்ைப்ேடும். நகர அேிவிருத்தி அதிகோரேதேயின் 
தற்பேோததய சகோள்தகயின் ேடி மீள்குடியமர்த்தப்ேடும் மக்கள் 550 ேதுர அடி 
தைப்ேரப்தே சகோண்ட வடீுகைிபலபய மீள்குடிபயற்றப்ேடுகின்றனர். 
 
மலேல கூட வேதிகள், மின்ேோரம் மற்றும் நீர் உள்ைிட்ட அடிப்ேதட வேதிகள் 
ஒவ்சவோரு வடீ்டிற்கும் வேங்கப்ேடும். 

5.1: அடுக்குமாடி குடியிருப்பு சதாகுதிைைில் உள்ை அடிப்பகட வசதிைள் 

i. ேனேமூக மண்டேம் 
ii. முன்ேள்ைிகள் மற்றும் நோைோந்த ேரோமரிப்பு நிதலயங்கள் 
iii. கூட்டு ஆதன முகோதமத்துவ அலுவலகம் 
iv. ஆரம்ே ேோடேோதலகள் (ேிரபதேத்தின் அரே  ேோடேோதலகளுக்கு 

ேிரபவேிப்ேதற்கோன வேதிகதை வேங்குதல்)  
ேிறுவர்கள் விதையோடுவதற்கோன திறந்த இடவேதி 

v. வோகன தரிப்ேிட வேதி 
vi. உள்ளூரோட்ேி அதிகோரேதேகைினோல் கேிவகற்றல் 

 

மீள்புதுப்ேிக்கத்தக்க நகர  சேயற்திட்டத்தின் கீழ்  ேியேத் சேவனவில் 
நிர்மோ ிக்கப்ேட்டுள்ை வடீுகைில் ஒபேபேகரபுர  ேிரபதேத்தில் ேோதிக்கப்ேட்ட 
வடீ்டு அலகுகதைச் பேர்ந்தவர்கள் மீைக்குடியமர்த்தப்ேட்டுள்ைனர். தற்பேோதுள்ை 
சதோடர்மோடி வடீதமப்புத் சதோகுதிகைில் மகைிருக்கு சேோது அதறகள் மற்றும் 
ஆரம்ே ேோடேோதலகள்  கோ ப்ேடுவதில்தல. எனினும் கீழ் தைத்தில் 
கோ ப்ேடும்  ேனேமூக நிதலயத்தத ேல்பவறு நடவடிக்தககளுக்கோகவும் 
ேயன்ேடுத்த முடியும். பமலும், சேயற்திட்டத்தினோல் ேோதிக்கப்ேட்ட 
குடும்ேங்கதைச் பேர்ந்த ேிள்தைகதை கிட்டிய கல்வி நிதலயங்கைில் 
பேர்ப்ேதற்கு நகர அேிவிருத்தி அதிகோரேதேயினோல் சதோடர்ந்பதச்தேயோக 
நடவடிக்தக  எடுக்கப்ேட்டு வருகின்றது.  

 

இடம்சேயரும் மக்கள் கீழ்வரும் சகோடுப்ேனவுகள் மற்றும் உரிதமகளுக்கு தகுதி 
சேறுகின்றனர்; 
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அட்டவக  5. 1:  சைாடுப்பனவுைள் மற்றும் உரிகமத்தகுதி 
இழப்பீட்

டின் 
வகை 

 

பாதிக்ைப்பட்ட தரப்பினர் உரிகமத்தகுதி 
 

சதாகை (ரூபா) 

    
1: 
தனியோர் 
குடியிரு
ப்ேின் 
நிரந்தர 
இேப்பு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

அரே கோ ியில் வேிக்கும் 
ஆக்கிரமிப்ேோைர்கள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கைில் 
ஒபேபேகரபுரவிற்கு மீண்டும் வந்து 
குடிபயற விரும்புபவோர் 

 

மீள்குடிபயற்ற 
மற்றும் 
புனர்வோழ்வு  
உதவி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

புதிய 
அடுக்குமோடி 
வடீ்டிற்கு 

1.1 550 ேதுர அடி 
தைப்ேரப்தே 
சகோண்ட 
அடுக்குமோடி 
வசீடோன்தற 
வேங்குதல். 
இவ்வடீ்டிதன 
சேறுவதற்சகன 
ேயனோைர் கூட்டு 
ஆதன 
நிதியத்திற்கோன 
ேங்கைிப்பு, மோதோந்த 
ேரோமரிப்பு 
சேலவிற்கோன 
சகோடுப்ேனவு 
மற்றும் மோதோந்த 
குத்ததக தவத  
சகோடுப்ேனவோன 
ரூேோ. 3000 
ஆகியவற்தற 
சேலுத்த பவண்டும். 
 
(ஒசபசசைரபுரவில் 
வசிக்கும் 
பாதிக்ைப்பட்ட 38 
குடும்பங்ைள்) 
 
 
1.2 இடம் சேயரு 
வதற்கோன 
(பேோக்குவரத்து) 
சேலவு 
சகோடுப்ேனவு ரூேோ. 
5000 
 
(ஒசபசசைரபுரவில் 
வசிக்கும் 
பாதிக்ைப்பட்ட 38 
குடும்பங்ைள்) 
 
 
1.3 கட்டிட 
உதடப்ேின் பேோது 
அஸ்சேஸ்டஸ் 
தகடுகள் தவிர்ந்த 
முக்கிய 
சேோருட்கதை 
அேிவில் இருந்து 
ேோதுகோக்கும் 
உரிதம எனினும் 
குறித்த ேிததவு  
சேோருட்கதை புதிய 
வடீுகளுக்கு 
சகோண்டு சேல்ல 
அனுமதிக்கப்ேட 
மோட்டோது 
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இழப்பீட்
டின் 

வகை 
 

பாதிக்ைப்பட்ட தரப்பினர் உரிகமத்தகுதி 
 

சதாகை (ரூபா) 

ேோதிக்கப்
ேட்ட 
மக்களுக்
கோன 
வோடதக 
சகோடுப்ே
னவு 

 

 

 

 

 

3. 
வோடதக 
குடியிரு
ப்ேின் 
இேப்பு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 
மீள்குடி
பயற்றம் 

 

 

 

 

திரும மோகோத சேண்ச ோருவரின் 
வோடதக குடியிருப்ேின் இேப்பு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தோக்கவிதைவிற்குட்ேடக்கூடியசுயசதோேி
லில்ஈடுேடும்சேண்கள்ததலதமயிலோனகு
டும்ேங்கள் 

திரும்பும் வதர 
வோடதக 
சகோடுப்ேனவு 
வேங்கப்ேடும் 

 

 

 

 

ே  உதவி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

புனர்வோழ்வு 
உதவி 

(ஒசபசசைரபுரவில் 
வசிக்கும் 
பாதிக்ைப்பட்ட 38 
குடும்பங்ைள்) 
 
 
 
2.1 புதிய வடீ்டில் 
குடிபயறும் வதர 
மோதோந்தம் ரூேோ. 
15,000 வோடதக 
சகோடுப்ேனவோக 
வேங்கப்ேடும் 
(ஒசபசசைரபுர 
அருச ாதய 
மாவத்கதயில் 
நிர்மா ிக்ைப்படும் 
அடுக்குமாடி 
குடியிருப்பில் மீை 
குடிசயை விருப்பம் 
சதரிவித்த 4 
குடும்பங்ைள்) 
 

 
3.1 மீள்குடிபயற்றம் 
சதோடர்ேில் 3 
மோதத்திற்கு 
முன்னரோன 
அறிவிப்பு 
 
3.2 மோற்று 
வோடதகக்கோன 
இடத்தத சேற நகர 
அேிவிருத்தி 
அதிகோரேதேயின் 
சகோள்தக ேிரகோரம் 
மோதோந்தம் ரூேோ. 
8000 வதீம் 
ஆகக்கூடியதோக 
ஆறு மோதங்களுக்கு 
வோடதக 
சகோடுப்ேனவு உதவி 
வேங்கப்ேடும் 
 
3.3 பேோக்குவரத்து 
சகோடுப்ேனவு ரூேோ. 
5000 
 
வாடகைக்கு 
குடியிருப்பவருக்
சைா அல்லது 
அப்பகுதியில் 
வசிக்ைாத வடீ்டு 
உரிகமயாைருக்
சைா மாற்று 
வடீுைள் 
வழங்ைப்பட 
மாட்டாது 
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இழப்பீட்
டின் 

வகை 
 

பாதிக்ைப்பட்ட தரப்பினர் உரிகமத்தகுதி 
 

சதாகை (ரூபா) 

கோர 
மோக 
ஏற்ேடும் 
வோழ்வோ
தோர 
இேப்பு 

 
4.1 ேயிற்ேி, கடன் 
சேறக்கூடிய வேதி 
மற்றும் திறன் 
ேயிற்ேி ஆகியன 
சேண்கள் 
ததலதமயிலோன 
குடும்ேங்கள் 
உள்ைிட்ட 
தோக்கவிதைவிற்குள்
ைோக கூடிய 
குடும்ேங்களுக்கு 
வோழ்வோதோரத்தத 
ேலப்ேடுத்த 
வேங்கப்ேடும் 
 
4.2 சேயற்திட்ட 
முகோதமத்துவ 
ேிரிவு 
தோக்கவிதைவிற்குள்
ைோக கூடிய 
குடும்ேங்கைிற்கு 
ேமுர்த்தி 
சகோடுப்ேனவு, வயது 
முதிர்ந்தவர்களுக்கோ
ன சகோடுப்ேனவு, 
ேத்து வு தே, 
வறுதம உதவி 
உள்ைிட்ட 
அரேோங்கத்தின் 
நலன்புரி 
உதவிகதை 
கிதடப்ேதத உறுதி 
சேய்ய பவண்டும். 
குறித்த குடும்ேங்கள் 
தற்பேோது 
அவ்வுதவிகதை 
சேறோவிட்டோல் 
உரிய 
நிறுவனங்களுடன் 
கலந்துதரயோடல்க
தை இது 
சதோடர்ேில் 
பமற்சகோள்ை 
பவண்டும். 
 
4.3 இச் சேயற் 
திட்டத்தின் கீேோன 
சுத்தப்ேடுத்தல் 
நடவடிக்தககள் 
மற்றும் குடிேோர் 
நிர்மோ  
நடவடிக்தககைில் 
பவதலவோய்ப்புக்கள் 
 
ஒபேபேகரபுரவில் 
வேிக்கும் 
தோக்கவிதைவிற்கு 
உள்ைோக கூடிய 4 
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இழப்பீட்
டின் 

வகை 
 

பாதிக்ைப்பட்ட தரப்பினர் உரிகமத்தகுதி 
 

சதாகை (ரூபா) 

குடும்ேங்கள் 

மூலம்: மீள்குடிபயற்ற சகோள்தக ேட்டகம்-நகர அேிவிருத்தி அதிகோரேதே 
 

 

5.2: பல குடும்பங்ைகை சைாண்ட வடீுைளுக்கு சமலதிை வடீுைகை 
ஒதுக்குதல் 

நகர அேிவிருத்தி அதிகோரேதேயின் சகோள்தகயின் ேடி ஒபேபேகரபுரவில் இருந்து 
இடம்சேயரும் குடும்ேசமோன்றிற்கு 550 ேதுர அடி தைப்ேரப்தே சகோண்ட வசீடோன்று 
ஒதுக்கப்ேடும். ேோதிக்கப்ேட்ட நேரின் தற்பேோததய வடீ்டின் தைப்ேரப்பு 700 ேதுர 
அடிக்கு அதிகம் மற்றும் குடும்ே அைவும் சேரிதோயின் குறித்த நேர் நகர அேிவிருத்தி 
அதிகோர்ேதேயிடம் பமன்முதறயடீ்தட பமற்சகோள்ைலோம். இவ்விடயம் சதோடர்ேில் 
சேயற்திட்ட ே ிப்ேோைர், ே ிப்ேோைர்-கோ ி மற்றும் ே ிப்ேோைர்-ேட்டம் ஆகிபயோர் 
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ததலதமயிலோன குழு விேோரித்து பமலதிக வசீடோன்தற ஒதுக்குவது சதோடர்ேில் 
தீர்மோனம் பமற்சகோள்ளும். எனினும் குறித்த ேயனோைி இவ்வடீ்டிற்கும் ஏதனய 
வடீுகதை பேோன்ற கட்ட ங்கதை சேலுத்த பவண்டும். இபதபவதை தகவிடப்ேடும் 
வடீ்டின் சேறுமதி ரூேோ. 7 மில்லியதன விட அதிகமோயின் குறித்த வித்தியோே 
சேறுமதி அரே விதலமதிப்ேடீ்டோைரின் ஆபலோேதனக்கதமய இேப்ேடீோக 
வேங்கப்ேடும். இவ்விடயம் சதோடர்ேில் மீள்குடிபயற்ற திட்டமிடல் ேட்டகம் எவ்வித 
தைர்வு தன்தமயிதனயும் கோட்டவில்தல. பமலதிக விேரங்களுக்கு குதறதீர்க்கும் 
சேோறிமுதறதய ேோர்க்கவும்.  

5.3: மீள்குடிசயற்ைத்திற்கு முன்னரான உதவிைள் 

மீள்குடிபயற்றத்திற்கு முன்னர் சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவு 
மீள்குடிபயற்றத்திற்சகன இனம்கோ ப்ேட்ட குடும்ேங்களுக்கு கீழ்வரும் உதவிகதை 
வேங்கும்:  

அட்டவக  5. 2:  மீள்குடிசயற்ைத்திற்கு முன்னரான உதவி 

சசயற்பாடு சபாறுப்பான தரப்பு 

ேோதிக்கப்ேட்ட மக்களுக்கோன தகவதல 
வேங்க ஆபலோேதன மற்றும் 
விேிப்பு ர்வு கூட்டங்கள் நடோத்தப்ேட 
பவண்டும் 

சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவின் 
ேமூக அலுவலகர் 

ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கள் மீள்குடிபயற்றப்ேடும் 
வடீுகள் சதோடர்ேோன தகவல் 

சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவின் 
திட்டமிடல் அலுவலகர் 

நகர புத்துயிர்ப்பு சேயற்த்திட்டம்/நகர 
அேிவிருத்தி அதிகோரேதேயின் 
அதிகோரிகளுடன் ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கள் 
அவர்களுக்சகன ஒதுக்கப்ேட்டுள்ை 
வடீுகளுக்கு விெயம் சேய்தல் 

சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவின் 
ேமூக அலுவலகர் 

நகர அேிவிருத்தி அதிகோரேதேக்கு 
சேோந்தமோன அடுக்குமோடி வடீ்டு 
சதோகுதியில் வசீடோன்தற ஒதுக்குதல் 
(மீள்குடிபயற்ற சகோள்தக ேட்டகத்தத 
ேோர்தவயிடவும்) 

சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவின் 
பமலதிக சேயற்த்திட்ட ே ிப்ேோைர் 
திட்டமிடல் 

ேமூக அலுவலகர்/அதமவிட 
முகோதமயோைர்- சேயற்த்திட்ட 
முகோதமத்துவ ேிரிவு- நகர அேிவிருத்தி 
அதிகோரேதே/நகர புத்துயிர்ப்பு 
சேயற்த்திட்டம் 

சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவின் 
சேயற்த்திட்ட ே ிப்ேோைர் 

இடம்சேயர 14 நோட்களுக்கு முன்னர் வடீு 
தகயைிக்கப்ேடும் 

சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவின் 
சேயற்த்திட்ட ே ிப்ேோைரின் 
வேிகோட்டலுக்கதமய அதமவிட 
முகோதமயோைர் 

பேோக்குவரத்து சகோடுப்ேனவு வேங்கப்ேடும் சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவின் 
ே ிப்ேோைர்- நகர புத்துயிர்ப்பு 
சேயற்த்திட்டம்/நகர அேிவிருத்தி 
அதிகோரேதே 

ேோதிக்கப்ேட்ட குடும்ேங்கள் அடுக்குமோடி 
வடீுகள் ஒதுக்கப்ேடுவதற்கு முன்னர் 
மீள்குடிபயற்றப்ேடுவோர்கைோயின் 
அவர்களுக்கு மோற்றடீோன வோடதக 
தங்குமிட வேதிகதை சேற சகோடுப்ேனவு 
வேங்கப்ேடும். இக்சகோடுப்ேனவு சதோதக 
நகர அேிவிருத்தி அதிகோரேதேயினோல் 
ஒவ்சவோரு ேந்தர்ப்ேத்திதனயும் கருத்தில் 
சகோண்டு தீர்மோனிக்கப்ேடும் அல்லது 
மோதோந்தம் ரூேோ. 8,000 வேங்கப்ேடும். 

சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவின் 
ே ிப்ேோைர்- நகர புத்துயிர்ப்பு 
சேயற்த்திட்டம்/நகர அேிவிருத்தி 
அதிகோரேதே 
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சசயற்பாடு சபாறுப்பான தரப்பு 

இதவ இரண்டில் எது அதிகபமோ அதுபவ 
உதவு சதோதகயோக வேங்கப்ேடும் 
அங்கவனீர்கள் மற்றும் 
தோக்கவிதைவிற்குள்ைோக கூடிய 
மக்களுக்கோன விபேட நிகழ்ச்ேி 
திட்டங்கதை நதடமுதறப்ேடுத்தல் 

நகர புத்துயிர்ப்பு சேயற்த்திட்டம்/நகர 
அேிவிருத்தி அதிகோரேதேயின் ேமூக 
அேிவிருத்தி அலுவலகர், ேமூக 
அலுவலகர் மற்றும் கோ ி அலுவலகர் 

மூலம்: மீள்குடிபயற்ற சகோள்தக ேட்டகம்-நகர அேிவிருத்தி அதிகோரேதே 
 

5.4 மீள்குடிசயற்ைத்தின் பின்னரான உதவிைள் 

ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கதை மீள்குடிபயற்றியதன் ேின்னர் சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ 
ேிரிவினோல் அவர்கைது ேமூக மற்றும் வருமோன மட்டங்கதை பமம்ேடுத்த கீழ்வரும் 
நடவடிக்தககள் பமற்சகோள்ைப்ேடும்; 
 

அட்டவக  5. 3: மீள்குடிசயற்ைத்தின் பின்னரான உதவிைள் 

சசயற்பாடு சபாறுப்பான தரப்பு 

ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கள் புதிய வடீுகளுக்கு குடிபுகுந்த ேின்னர் 
சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவு அவர்கள் புதிய சூேலுக்கு 
தம்தம ஒத்திதேவோக்கு சகோள்ளும் நிதல மற்றும் எேக்கூடிய 
ேிரச்ேதனகள் சதோடர்ேில் ேில மோதங்களுக்கு கண்கோ ிக்கும். 
சேரும்ேோலோன மக்கள்  மின் தூக்கிகள் மற்றும் ேமூக மண்டேங்கள் 
உள்ைிட்ட சேோதுவோன வைங்கதை ேயன்ேடுத்தல் சதோடர்ேில் 
ேரீட்ேயம் அற்றவர்கள் என்ேதோல் இக்கண்கோ ிப்பு அவேியமோகும். 

ேமூக அலுவலகர், ேமூக 
அேிவிருத்தி உத்திபயோகத்தர், 
சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ 
ேிரிவின் சேயற்த்திட்ட 
ே ிப்ேோைரின் வேிகோட்டலுக்கதமய 
அதமவிட முகோதமயோைர் 

கீழ்க்கோணும் குழுக்கள் அதமக்கப்ேட்டு அடுக்குமோடி 
குடியிருப்புக்கைில் வோழும் மக்கைின் கூட்டுறவு உறுதிப்ேடுத்தப்ேட 
பவண்டும்.சேண்கள் அேிவிருத்தி குழு, சுற்றோடல் குழு, ேமூக 
நலன்புரி குழு, ேிக்கனம் மற்றும் கூட்டுறவு குழு,கூட்டு ஆதன 
முகோதமத்துவ குழு 

 

ேமூக அலுவலகர், ேமூக 
அேிவிருத்தி உத்திபயோகத்தர், 
சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ 
ேிரிவின் சேயற்த்திட்ட 
ே ிப்ேோைரின் வேிகோட்டலுக்கதமய 
அதமவிட முகோதமயோைர்  
கூட்டு ஆதன முகோதமத்துவ குழு 
ேட்ட ேிரச்ேதனகள் 
தீர்க்கப்ேட்டவுடன் உருவோக்கப்ேடும் 

ேோதிக்கப்ேட்ட மக்களுக்கோன வருமோன இேப்ேிதன மீைதமக்க நிதி 
உதவி, திறன் விருத்தி, அரே மற்றும் தனியோர் துதற 
நிறுவனங்களுடன் இத ந்த ஆபலோேதன பேதவகள் ஆகியவற்தற 
உள்ைடக்கிய வருமோன மீைதமப்பு நிகழ்ச்ேி திட்டம்  

சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ 
ேிரிவின் ேமூக மற்றும் திட்டமிடல் 
அலுவலகர் 

ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கள் புதிய இடங்கைில் தமது ேிள்தைகதை 
ேோடேோதலகைில் அனுமதிக்க உதவி வேங்குதல் 

சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ 
ேிரிவின் ேமூக அலுவலகர் 

ேோதிக்கப்ேட்ட குடும்ேங்களுக்கு அவேியமோயின் ேிறுவர் ேரோமரிப்பு 
மற்றும் விருத்தி நிதலயங்கதை அதமத்தல்  

இத்ததகய நிகழ்ச்ேிகள் மக்கள் 
மீள்குடிபயற்றப்ேட்ட அடுக்குமோடி 
கட்டிடங்கைில் பமற்சகோள்ைப்ேட்டு 
வருகின்றன. இவற்தற ேமூக 
அேிவிருத்தி உத்திபயோகத்தர்/நிபு ர் 
ஆகிபயோர் பமற்சகோண்டு 
வருகின்றனர். 
 
அதமவிட அலுவலகங்கள் 
ஏற்ேடுத்தப்ேட்டு தினேரி ேரோமரிப்பு 
நிதலயங்களும் சதோேிற்ேடுகின்றன. 
50 ேிறப்பு ேயிற்ேி சேற்ற 
ஆேிரியர்கள் இதற்சகன 
உள்வோங்கப்ேட்டுள்ைனர். 
 
இந்த நடவடிக்தககள் ஆேிய 
உட்கட்டதமப்பு முதலீட்டி வங்கியின் 

இதைஞர்கள் மற்றும் சேண்களுக்கோன சுயசதோேில் சதோடர்ேோன 
ேயிற்ேி 
விபேடமோக குேந்ததகள் மற்றும் இைம் தோய்மோர்கள் உள்ைிட்ட 
ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கைின் பேோேோக்கு மட்டத்தத அதிகரிக்க நிகழ்ச்ேி 
திட்டங்கள் 
பேோததப்சேோருளுக்கு அடிதமயோவதத தடுக்கும் நிகழ்ச்ேி திட்டங்கள் 
விஞ்ஞோனம், க ிதம், ஆங்கிலம் மற்றும் அேகியல் உள்ைிட்ட 
ேோடங்களுக்கோன ேிரத்திபயக வகுப்புக்கதை உருவோக்குதல் 

ேோடேோதலகதை விட்டு இதடயில் விலகிபயோருக்கு உதவி வேங்கல் 
 
கல்விேோர் ஆபலோேதன பேதவகள் 
நலன்புரி நடவடிக்தககள் 
சுயசதோேில் ேயிற்ேி 
சேோதுவோன ேிரச்ேதனகள் சதோடர்ேில் ஆரோய குழுக்கதை அதமத்தல் 
விதையோட்டு மற்றும் அேகியல் துதறகைில் ேிள்தைகைின் திறதன 
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சசயற்பாடு சபாறுப்பான தரப்பு 

விருத்தி சேய்ய நிகழ்ச்ேிகதை நடோத்துதல்.தேிழ் ேிங்கை புத்தோண்டு, 
ரோமஸோன் மற்றும் தீேோவைி விேோ நடோத்தப்ேடும் கோலப்ேகுதிதய  
ஏற்ேோடு சேய்தல்.சதரிவு சேய்யப்ேட்ட ேிள்தைகைினோல் 2018 
ஒக்பரோேர் 01 ஆந் திகதி அதோவது உலக ேிறுவர் தினத்தில் ேிச ோப் 
கல்லூரியில் பமதட நோடகம் ஒன்று கோண்ேிக்கப்ேட்டதுடன், 
அதற்கோன ேயிற்ேி நகர அேிவிருத்தி அதிகோரேதேயின் ஆபலோேதனப் 
ேிரிவினோல் நடோத்தப்ேட்டது. 

பதேிய அதடயோை அட்தட, ேிறப்பு ேோன்றிதழ் உள்ைிட்டவற்தற 
சகோண்டிரோபதோருக்கு அவற்தற சேற்றுக்சகோள்ை நடமோடும் 
பேதவகதை நடோத்துதல் 

மருத்துவ முகோம்கை்  மற்றும் இலவே மூக்கு கண் ோடி வேங்கல் 
சதோடர்ேோக அரே சுகோதோர பேதவகளுடன் ஒருங்கித த்தல். 
பததவயோபனோருக்கு அவற்தற இலவேமோக வேங்கும் சேோருட்டு 
மருத்துவ முகோம்கதை நடோத்துதல்.  

 

சேயற்த்திட்ட கூறு 3 இற்கதமவோக 
குறிப்ேிடத்தக்கைவு கோலப்ேகுதிக்கு 
பமற்சகோள்ைப்ேட பவண்டும் 

 

5.5. சுசதச மக்ைள் 

சேயற்த்திட்டத்தின் ேமூக அலுவலகர்கள் சுபதே மக்களுடன் கலந்துதரயோடலில் 
ஈடுேட்டு அப்ேகுதிக்கு புதிதோக வரும் மக்களுடன் இத ந்து சேயற்ேடுமோறு 
உற்ேோகப்ேடுத்துவர். இச்சேயற்த்திட்டத்தின் கீழ் மீள்குடிபயற்றத்தின் ேின்னர் 
நதடமுதறப்ேடுத்தப்ேடும் நடவடிக்தககள் சுபதே மக்கைிற்கும் நன்தமகதை 
உருவோக்கும். குறித்த இடங்களுக்கு பமலும் மக்கள் குடியமரும் பேோது அப்ேகுதி 
மக்கைின் அரேியல்வோதிகள் மற்றும் அதிகோரிகளுடனோன பேரம்பேசும் ேக்தி 
அதிகரிக்கும். இதன்மூலம் ேமூகத்திற்கு பவண்டிய நன்தமகதை சேற்றுக்சகோள்ை 
முடியும். 

5.6: வடீுைகை சபற்றுக்சைாள்பவர்ைைின் ைடப்பாடு 

i. நகர அேிவிருத்தி அதிகோரேதேயுடன் பமற்சகோள்ைப்ேட்ட வோடதக 
சகோள்வனவு ஒப்ேந்தத்தின் அடிப்ேதடயிபலபய வடீுகள் வேங்கப்ேடும் 

ii. கூட்டு ஆதன முகோதமத்துவ குழு அடுக்குமோடி கட்டிட வடீுகைின் 
முகோதமத்துவ மற்றும் ேரோமரிப்பு நடவடிக்தககளுக்கோக 
உருவோக்கப்ேடும். இக்குழுவில் நகர அேிவிருத்தி அதிகோரேதேயினோல் 
ேிபரரிக்கப்ேடும் அதிகோரிகளும் குடியிருப்ேோைர்கைின் ேிரதிநிதிகளும் 
கோ ப்ேடுவர். 

iii. ேிக்கன மற்றும் கூட்டுறவு குழுக்கள்  உருவோக்கப்ேட்டு கூட்டுறவு 
தித க்கைத்தில் ேதிவு சேய்யப்ேட பவண்டும்.  

iv. சேண்கள் அேிவிருத்தி குழு மற்றும் சுற்றோடல் குழு ஆகியன 
ஏற்ேடுத்தப்ேட பவண்டும் 

v. ேமூக நலன்புரி குழு (இதன் உறுப்ேினர்கள் மற்றும் பநோக்கம் சதோடர்ேோன 
விேரங்கள் மீள்குடிபயற்ற சகோள்தக ேட்டகத்தில் உள்ைடக்கப்ேட்டுள்ைது). 

vi. ேரோமரிப்ேிற்சகன பேகரிக்கப்ேடும் ஆரம்ே கட்ட ங்கள் கூட்டு ஆதன 
முகோதமத்துவ குழுவினோல் தகயோைப்ேடும்.  
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அத்தியாயம் 6 
பால்நிகல சசயற்பாட்டுத்திட்டம் 

6.1: பால்நிகல சதாடர்பான தைவல் திரட்டு 

ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கைில் 20 குடும்ே ததலவிகள் உள்ைிட்ட 73 சேண்கள் 
கோ ப்ேடுகின்றனர். இப்ேகுதியில் 38 திரும மோன சேண்களும் ஒரு விததவ 
சேண்ணும் கோ ப்ேடுகின்றனர். 20 சேண்கள் 18-30 வதரயிலோன வயசதல்தலயில் 
கோ ப்ேடுகின்ற அபதபவதை 7 சேண்கள் 41-60 வதரயிலோன வயசதல்தலயில் 
கோ ப்ேடுகின்றனர். பமலும் 61 வயதத தோண்டிய 7 சேண்களும் 
கோ ப்ேடுகின்றனர். குடும்ேததலவிகைோன 7 சேண்கைில் 7 பேர் 31-40 
வயசதல்தலயிலும் பமலும் 7 பேர் 41-60 வயசதல்தலயிலும் பமலும் 5 பேர் 61 
வயதிற்கு பமலும் கோ ப்ேடுகின்றனர்.  

73 சேண்கைில் 31 பேர் (43%) தரம் 10 வதர கல்வி கற்றுள்ை அபதபவதல 12 பேர் 
(16%) க.சேோ.த. ேோதோர  தரத்தில் ேித்திசயய்தியுள்ைனர். 6 பேர் மட்டுபம க.சேோ.த. 
உயர்தரத்தில் ேித்தியதடந்துள்ை அபதபவதை ஒரு சேண் ேட்டதோரியும் 
இப்ேகுதியில் உள்ைோர். 21 சேண்கள் முழுபநர ே ியோைர்கைோக ே ியோற்றுகின்ற 
அபதபவதை 10 பேர் ரூேோ. 25,000-50,000 வதரயில் மோதோந்தம் 
வருமோனமீட்டுகின்றனர். பமலும் 11 பேர் மோதோந்தம் ரூேோ. 25,000 இற்கும் 
குதறவோன வருமோனத்தத ஈட்டுகின்ற அபதபவதை ஒரு சேண் ரூேோ. 75,000-100,000 
வதரயியோன மோதோந்த வருமோனத்தத ஈட்டுகின்றோர்.  

6.2:பால்நிகல பாதிப்புக்ைள் 

ேோதிக்கப்ேட்ட 38 குடும்ேங்களுக்கு தற்பேோததய வடீுகதை விட தரமோன வடீுகள் 
வேங்கப்ேடும். ேோதிக்கப்ேட்ட மக்களுக்கு வேங்கப்ேடும் வடீுகளுக்கோன உறுதி 
க வன் மற்றும் மதனவி இருவரின் சேயருக்கும் வேங்கப்ேடும். தமது வடீ்தட 
வோடதகக்கு சகோடுத்து அப்ேகுதியில் வேிக்கோத நேருக்கு புதிய வடீு வேங்கப்ேடோத 
பேோதும் ேதேய வடீ்டிற்கோன மீைதமக்கும் சேலவு மற்றும் உரிதமத்தகுதி 
வோர்ப்ேடத்தின் அடிப்ேதடயிலோன ஏசனௌய சகோடுப்ேனவுகள் வேங்கப்ேடும். இரு 
சேண்கைின் வோழ்வோதோரம் இச்சேயற்த்திட்டம் கோர மோக பநரடியோக 
ேோதிக்கப்ேட்டுள்ைது.  

 
 

வோடதக வடீ்டில் வேிக்கும் திரும மோகோத சேண் தமது வருமோனம் சதோடர்ேோன 
தகவதல சவைிப்ேடுத்த மறுத்த நிதலயில் தற்பேோது அவர் வேிக்கும் கட்டிடம் 
அகற்றப்ேட முன்னர் அவர் மோற்று வேிப்ேிடசமோன்தற பதடிக்சகோள்ை பவண்டும். 
சகோள்தகயின் அடிப்ேதடயில் வோடதக வடீ்டின் உரிதமயோைருக்கு மீைப்சேோருத்தற் 
சேலவும் வோடதக குடியிருப்ேோைருக்கு 6 மோத வோடதக சகோடுப்ேனவும் 
வேங்கப்ேடும். அத்துடன் மூன்று மோதத்திற்கு சவைிபயற்ற அறிவிப்பு 
வேங்கப்ேடுவதுடன் பேோக்குவரத்து சகோடுப்ேனவோக ரூேோ. 5000 வேங்கப்ேடும். 
க க்சகடுப்ேோைரினோல் குறித்த சேண் ஏன் தமது வருமோனம் சதோடர்ேோன தகவதல 
சவைியிடவில்தல என சுற்றுச்சூேலில் விேோரித்த பேோது ேில நோட்களுக்கு முன்னர் 
அப்ேகுதியில் வோடதகக்கு வேித்த குடும்ேசமோன்று இவ்வோறோன மூன்றோம் 
தரப்ேினரின் கருத்தோய்வில் ேங்பகற்றதமக்கோக ேலவந்தமோக வடீ்டில் இருந்து 
உரிதமயோைரோல் சவைிபயற்றப்ேட்டதோக சதரிவிக்கப்ேடுகிறது. அவர்கள் தற்பேோது 
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ஒபேபேகரபுர அருப ோதய மோவத்ததயில் உள்ை ேன ேமூக நிதலயத்தில் 
தற்கோலிகமோக வோழ்ந்து வருகின்றனர். 
 

புதிய இடத்திற்கு சேல்லும் பேோது சேண்கள் மற்றும் வயதுக்கு வந்த குேந்ததகள் 
இனம் சதரியோபதோரின் நடவடிக்தககைோல் ேோதிக்கப்ேடலோம். எனபவ அவர்கதை 
பேோததப்சேோருளுக்கு அடிதமயோனவர்கள் உள்ைிட்டவர்கைிடமிருந்து ேோதுகோக்க 
பவண்டும். புதிய இடங்கைில் ேிள்தைகதை ேோடேோதலக்கு அனுமதிக்கும் பேோதும் 
ேிரச்ேதனகதை எதிர்பநோக்கலோம். இவ்விடயத்தில் சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ 
ேிரிவு ததலயிட்டு உரிய நடவடிக்தககதை பமற்சகோள்ளும். சேயற்த்திட்ட 
முகோதமத்துவ ேிரிவு இனம் சதரியோபதோரிடமிருந்து எவ்வோறு தம்தம ேோதுகோத்து 
சகோள்வது என்ேது சதோடர்ேில் ேோதிக்கப்ேட்ட மக்களுக்கு விேிப்பு ர்வு நிகழ்ச்ேி 
திட்டங்கதை பமற்சகோள்ளும். அத்துடன் அடுக்குமோடி குடியிருப்பு ேகுதியில் 
அதமக்கப்ேடும் சேோலீஸ் கோவலரணும் மக்கைின் ேோதுகோப்தே உறுதிப்ேடுத்த உதவி 
சேய்யும். குறித்த குடியிருப்பு ேகுதியில் அதமக்கப்ேடும் நகர அேிவிருத்தி 
அதிகோரேதேயின் முகோதமத்துவ ேிரிவு உரிய அரே நிறுவனங்களுடன் இத ந்து 
மீள்குடிபயற்றப்ேட்ட மக்களுக்கோன உதவிகதை வேங்கும்.  

6.3: சட்டரீதியான பாதுைாப்பு  

இலங்தகயின் ேட்டங்கைின் ேிரகோரம் 13 ஆண்டுகள் கல்வி கற்க பவண்டுசமன்ேது 
கட்டோயமோகும். அத்துடன் ேிறுவர்கதை பவதலக்கமர்த்துவது ேட்டப்ேடியோன 
குற்றமோகும். குேந்ததகள் ேோர்ந்த ேிரச்ேதனகதை கண்கோ ிக்க பதேிய ேிறுவர் 
ேோதுகோப்பு அதிகோரேதே மற்றும் நன்னடத்தத மற்றும் ேிறுவர் ேரோமரிப்புச் 
பேதவகள் தித க்கைம் ஆகிய நிறுவனங்கள் நோட்டில் கோ ப்ேடுகின்றன. 
ஒவ்சவோரு சேோலீஸ் நிதலயத்திலும் சேண்கள் மற்றும் ேிறுவர்களுக்சகதிரோன 
வன்முதறகதை தடுக்க என விபேட ேிரிசவோன்று ஏற்ேடுத்தப்ேட்டுள்ைது. இப்ேிரிவு 
ஒரு சேண் சேோலீஸ் ேரிபேோதகரின் ததலதமயில் ஏற்ேடுத்தப்ேட்டுள்ைது. ஐக்கிய 
நோடுகைின் சேண்களுக்சகதிரோன வன்முதறகளுக்சகதிரோன ேோேனத்தின் ேடி 
தயோரிக்கப்ேட்ட பதேிய சேண்கள் உரிதமக்கோன ேோேனம் சேண்களுக்சகதிரோன 
வன்முதறகதை முறியடிக்க அதனத்து நடவடிக்தககளும் பமற்சகோள்ைப்ேட 
பவண்டுசமன சுட்டிக்கோட்டுகின்றது. 

6.4: சசயற்த்திட்ட முைாகமத்துவ பிரிவின் பங்கு 

உரிதமத்தகுதி வோர்ப்ேடத்திற்கு அதமவோக சேண்களுக்கு அவர்கைது வருமோனத்தத 
உயர்த்தி சகோள்வதற்கோன நிதியுதவி வேங்கப்ேடும். சேண்கள் அேிவிருத்து குழுக்கள் 
ஊடோக சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவு சேண்களுக்கோன வருமோனத்தத 
அதிகரிக்க அவேியமோன திறன் விருத்தி ேயிற்ேிகதை ஒழுங்குேடுத்தும். 
இப்ேயிற்ேிகள் நகர அேிவிருத்தி அதிகோரேதேயின் ஆபலோேகர்கைோல் 
பமற்சகோள்ைப்ேடும். இந்த ஆபலோேகர் குழுவில் ேலதரப்ேட்ட ேிரிவுகதை பேர்ந்த 50 
நிபு ர்கள் கோ ப்ேடுகின்றனர். இப்ேயிற்ேிகள் மூலம் சேண்கள் மற்றும் வயது 
வந்பதோரின் உள்ைோர்ந்த திறதமகதை பமம்ேடுத்த நடவடிக்தககள் 
பமற்சகோள்ைப்ேடும். இப்ேயிற்ேியினுள் வருமோனத்தத பமம்ேடுத்தும் 
நடவடிக்தககள், இதே மற்றும் நடனம், தகவல் சதோேில்நுட்ேம் ேோர் ேயிற்ேிகள் 
உள்ைடக்கப்ேடும். ததயல், அேகுக்கதல, சேயற்தக பூக்கள் தயோரித்தல், கோகித 
உதறகள் தயோரித்தல், ஊது ேத்திகள் தயோரித்தல் மற்றும் இனிப்பு ேண்டங்கள் 
தயோரித்தல் பேோன்ற வடீ்டில் இருந்து வருமோனமீட்டக்கூடிய சேயற்ேோடுகள் 
சதோடர்ேிலும் ேயிற்ேி வேங்கப்ேடும். 
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இத்ததகய ேயிற்ேிகள் வருமோன மீைதமப்பு நிகழ்ச்ேி திட்டத்தின் கீழ் 
வேங்கப்ேடுவதுடன் ஆேிய உட்கட்டதமப்பு முதலீட்டு வங்கியின் கடனின் கீேோன 
சேயற்த்திட்ட கூறு 3 இன் கீழ் வேங்கப்ேடும்.  

நகர அேிவிருத்தி அதிகோர ேதேயின் ஆபலோேகர் குழுவினோல் இந்த நிகழ்ச்ேி 
திட்டங்கள் தற்பேோது தயோரிக்கப்ேட்டு வருகின்றன. இதவ ஒபேபேகரபுர 
அருப ோதய மோவத்ததயில் உள்ை அடுக்குமோடி வடீ்டு சதோகுதியில் குடிபயறவுள்ை 
சேண்களுக்கு நன்தம ேயக்கும் (அட்டவத  5-3 ஐ ேோர்க்கவும்). 
 

சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிதவ பேர்ந்த ேமூக அலுவலகர் ேயிற்ேிகதை 
வேங்கும் ஆபலோேகர் குழுவுடன் இத ந்து சேயற்ேடுவோர். சேயற்த்திட்ட 
முகோதமத்துவ ேிரிவு தகவல்கதை ேகிர்ந்து சகோள்ைவும், கல்வி மற்றும் 
சதோடர்ேோடதல பமம்ேடுத்தவுசமன சேண்கள் அேிவிருத்தி குழுக்கதை அதமக்கும் 
(அட்டவத  5.3 ஐ ேோர்க்க). 
 

ேயிற்ேிகள் அதனத்தும் நகர அேிவிருத்தி அதிகோரேதேயின் ேமூக அேிவிருத்தி 
உத்திபயோகத்தர் ததலதமயிலோன ஆபலோேகர் குழுவோல் பமற்சகோள்ைப்ேடும். 
சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிதவ பேர்ந்த ேமூக அலுவலகர் ேயிற்ேிகதை 
வேங்கும் இந்த ஆபலோேகர் குழுவுடன் இத ந்து சேயற்ேடுவோர்.  
 

"எண்டர்ேிதரஸ் ஸ்ரீ லங்கோ" நிகழ்ச்ேி திட்டத்தின் கீழ்  அரேோங்கத்தினோல் 
வேங்கப்ேடும் கடன் வேதிகதை சேற சேண்கள் ஊக்குவிக்கப்ேடுவோர்கள். 
சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவு கட்டிட நிர்மோ  ஒப்ேந்தக்கோரருடன் இத ந்து 
நிர்மோ  கட்டத்தின் பேோது ேோதிக்கப்ேட்ட சேண்களுக்கு உரிய 
பவதலவோய்ப்புக்கதை வேங்கவும் நடவடிக்தககதை பமற்சகோள்ளும்.  

அரேோங்கத்தின் நுண்கடன் திட்டங்கள், கூட்டுறவு கடன் அதமப்புக்கள் மற்றும் அரே 
ேோர்ேற்ற நிறுவனங்கள் மூலமோக சேண்களுக்கு நன்தமகள் கிதடக்கும். 
சேண்களுக்கு உதவிகதை வேங்குவது சதோடர்ேில் குறித்த ேிரபதே சேயலகத்தின் 
சேண்கள் அேிவிருத்தி உத்திபயோகத்தரது உதவிதய சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ 
ேிரிவின் ேமூக அலுவலகர் சேற்றுக்சகோள்வோர். இதன் மூலம் ேிரபதே 
சேயலகத்தோல் சேண்களுக்சகன குறிப்ேோக கர்ப்ேி ி சேண்களுக்சகன 
பமற்சகோள்ைப்ேடும் விேிப்பு ர்வு நிகழ்ச்ேிகளுக்கும் உதவிகதை சேற்றுக்சகோள்ை 
முடியும்.  
 

ஏதனய மீள்குடிபயற்ற திட்டங்கைில் மக்கள் ேரந்து வோழ்வது பேோலல்லோது 
இத்திட்டத்தில் அடுக்குமோடி குடியிருப்ேிற்குள் தமது ேமூக உறவுகதை சதோடர்ந்து 
பே  பவண்டிய நிதலயில் மீள்குடிபயற்றப்ேடும் மக்கள் கோ ப்ேடுகின்றனர். 
எனினும் இவ்வோறோன சூழ்நிதலயில் சேண்கதை கூட்டு நடவடிக்தககைில் 
ஈடுேடுத்துவது இலகுவோகும். சேண்கள் அவேர நிதலகள் அல்லது சேோது 
சேயற்ேோடுகைில் ஒருவதரசயோருவர் ேோர்ந்து கோ ப்ேடுகின்றனர். 
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6.5விழிப்பு ர்வு நிைழ்ச்சி திட்டங்ைள் 

அட்டவக  6.1: விழிப்பு ர்வு நிைழ்ச்சி திட்டங்ைள் 

 

 

கண்கோ ிப்பு மற்றும் மதிப்ேடீ்டின் பேோது ேோல் ேோர்ந்த ேிரச்ேதனகள் 
கண்கோ ிக்கப்ேட்டு, மதிப்ேிடப்ேட்டு அறிக்தகப்ேடுத்தப்ேடும். இதவ எதிர்கோல 
சேயல்திட்டங்களுக்கோன ேோல்நிதல சேயற்ேோட்டு திட்டங்கதை தயோரிக்க உதவும்.   

அடுக்குமோடி குடியிருப்புக்கைில் கோ ப்ேடும் 
வேதிகள் ேில ேோதிக்கப்ேட்ட மக்களுக்கு 
புதியதவ என்ேதோல் அவற்தற 
ேயன்ேடுத்துவது சதோடர்ேிலோன 
விேிப்பு ர்வு மற்று ேயிற்ேி திட்டங்கள் 

சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவின் 
ேமூக அலுவலகர் 

சேோது வேதிகதை சுத்தமோக ேரோமரித்தல் சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவின் 
ேமூக அலுவலகர் மற்றும் அதமவிட 
முகோதமயோைர் 

சுகோதோர ேிரச்ேதனகள் சதோடர்ேிலோன 
விேிப்பு ர்வு  

சேோது சுகோதோர உத்திபயோகத்தரின் 
உதவியுடன் திட்டமிடல் அலுவலகர், 
அதமவிட முகோதமயோைர்  

சுபதே மக்களுடன் உரிய உறவிதன பேணும் 
சேோருட்டு ேயிற்ேியிதன வேங்கல் 

சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவின் 
ேமூக அலுவலகர் மற்றும் அதமவிட 
முகோதமயோைர் 

பேோததப்சேோருள் ேோவதனயோைர்கள் மற்றும் 
இனம் சதரியோபதோர்  ஆகிபயோரிடமிருந்து 
ேோதுகோப்ேது சதோடர்ேோன ேயிற்ேி 

சேோலீஸோரின் உதவியுடன் அதமவிட 
முகோதமயோைர் 
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அத்தியாயம் 7 
குகைதரீ்க்கும் சபாைிமுகை 

 
எந்தசவோரு மீள்குடிபயற்ற திட்டங்களும் நதடமுதறப்ேடுத்தும் நிறுவனத்திற்கும் 
ேோதிக்கப்ேட்ட மக்களுக்கும் இதடபய ேிரச்ேதனகைின்றி 
நதடமுதறப்ேடுத்தப்ேடமோட்டோது. மீள்குடிபயற்றம் மூலம் கிதடக்க கூடிய 
நன்தமகளுக்கோன உரிதம தகுதி, இேப்ேடீு சதோடர்ேில் திருப்தியின்தம, தகுதிக்கோன 
திட்ட அைதவகள், மீள்குடிபயற்ற அதமவிடங்கள், மீள்குடிபயற்ற 
அதமவிடங்கைில் கிதடக்கும் பேதவகைின் தரம் மற்றும் சுபதே ேமூகத்தினருக்கும் 
மீள்குடிபயற்றப்ேட்படோருக்குமிதடயிலோன ேிரச்ேதனகள் உள்ைிட்ட ேிரச்ேதனகள் 
உருவோகலோம். எனபவ இவ்வோறு ேோதிக்கப்ேட்படோர் தமது குதறகதை முதறப்ேோடு 
சேய்வதற்கு உரிய சேோறிமுதற ஏற்ேடுத்தப்ேட பவண்டும். சேயற்த்திட்டத்தத 
சவற்றிகரமோக நதடமுதறப்ேடுத்தவும் இது உதவும். நகர புத்துயிர்ப்பு 
சேயற்த்திட்டத்தில் தற்பேோது முதறப்ேோடுகள் அதனத்தும் ேிரதி ே ிப்ேோைர் 
நோயகம் (திட்டமிடல்), ேிரதி ே ிப்ேோைர் (மீள்குடிபயற்றம்), ேட்ட அலுவலகர் 
மற்றும் கோ ி அலுவலகர் ஆகிபயோதர உள்ைடக்கிய பமன்முதறயடீ்டு 
குழுவினோல் ேரிேீலிக்கப்ேடுகிறது. ஆேிய உட்கட்டதமப்பு முதலீட்டு வங்கி அதன் 
வோடிக்தகயோைர்கைிடம் சேோருத்தமோன பவகமோக மக்கைின் குதறகதை தீர்க்க 
கூடிய சேோறிமுதறதய ஏற்ேடுத்துமோறு பகட்டுள்ைது.  
 
மீள்குடிபயற்ற சகோள்தக ேட்டகத்திற்கு அதமவோக சேயற்த்திட்டத்தின் கீழ் சுயோதீன 
குதறதீர்க்கும் சேோறிமுதற ஒன்று ஏற்ேடுத்தப்ேடும். இப்சேோறிமுதறயில் 
ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கள் தமது முதறப்ேோடுகதை முன்தவக்கலோம். இப்புதிய 
நதடமுதற மூலம் நீண்ட நிர்வோக மற்றும் ேட்ட சேயல்முதறகதை குதறக்கலோம். 
இப்சேோறிமுதற கீழ்வரும் நன்தமகதை தரும்; 

• ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கள் மற்றும் ேமூகத்தவர் தமது குதறகதை சதரிவித்து 
தீர்விதன சேற்றுக்சகோள்ளும் விதனத்திறனோன மோர்க்கமோக அதமயும். 

• சேயற்த்த்திட்ட நதடமுதறப்ேடுத்தும் தரப்ேினருக்கும் ேோதிக்கப்ேட்ட 
மக்களுக்கும் இதடபய ேிறந்த உறதவ கட்டிசயழுப்ே உதவும் 

 

குதறதீர்க்கும் சேோறிமுதறயின் ேடிமுதறகள்; 
• சேயற்த்திட்டத்துடன் சதோடர்ேோன கோ ி அல்லது ேமூக அலுவலகரிடம் 

முதறப்ேோட்தட முன்தவத்தல் 
• அதமச்சு மட்ட குதறதீர்க்கும் குழுவிடம் முதறப்ேோட்தட முன்தவத்தல் 
• சுயோதீன குதறதீர்க்கும் குழுவினோல் முதறப்ேோடுகள் தகயோைப்ேடுதல் 
• நீதிமுதறதமக்கதமய வேக்கிதன தோக்கல் சேய்தல் 

 
ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கள் பமற்கூறிய எந்தசவோரு சேோறிமுதற மூலமும் தமது 
குதறகதை தீர்த்து சகோள்ைலோம். கீழுள்ை அட்டவத யில் குதறதீர்க்கும் 
சேோறிமுதறயின் சேயற்ேோடு சுருக்கமோக விைக்கப்ேட்டுள்ைது.  
 

அட்டவக  7. 1: குகைதீர்க்கும் சபாைிமுகை 
குகைதரீ்க்கும் 
மட்டங்ைள் 

ஒருங்ைிக ப்
பாைர் 

சசயற்த்திட்டத்தின் சதாடர்பாடல் மற்றும் 
ஏகனய வசதிைள் 

குகைதரீ்க்கு
ம் ைால 
எல்கல 

மட்டம் 1: கை  
நிதலயில் 
உள்ை கோ ி 

எந்தசவோரு 
ேிரச்ேதன 
அல்லது 

குதறதீர்க்கும் சேோறிமுதற சேயற்த்திட்ட 
அதமவிடம் மற்றும் கூட்டு ஆதன 
அலுவலகங்கைில் கை மட்டத்தில் 

15 பவதல 
நோட்கள் 
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குகைதரீ்க்கும் 
மட்டங்ைள் 

ஒருங்ைிக ப்
பாைர் 

சசயற்த்திட்டத்தின் சதாடர்பாடல் மற்றும் 
ஏகனய வசதிைள் 

குகைதரீ்க்கு
ம் ைால 
எல்கல 

அல்லது ேமூக 
அலுவலகர் 

குதறகள் 
சதோடர்ேிலும் 
முதலோவது 
சதோடர்பு 
தமயம் கோ ி 
அல்லது ேமூக 
அலுவலகர்  

 

சேோதுமக்கைின் ேோர்தவக்கோக தவக்கப்ேட 
பவண்டும். பமலும் குதறதீர்க்கும் சேோறிமுதற 
நகர புத்துயிர்ப்பு சேயற்த்திட்டம் மற்றும் 
மோநகர மற்றும் பமல்மோகோ  அேிவிருத்தி 
அதமச்ேின் இத யத்தைத்தில் ேதிபவற்றப்ேட 
பவண்டும். 
 
குறித்த அலுவலகர்கதை சதோதலபேேி 
வோயிலோகபவோ அல்லது பநரடியோகபவோ 
சதோடர்பு சகோண்டு குதறகதை 
முன்தவக்கலோம். 
 
குதறகள் உத்திபயோகப்ேற்றற்ற நிதலயில் 
தீர்க்கப்ேடோத ேட்ேத்தில் மட்டம் 1 இற்கோன 
முதறப்ேோட்டு ேடிவத்தத பூர்த்தி சேய்து 
முதறப்ேோட்தட ேமர்ப்ேிக்கலோம். 
முதறப்ேோட்டு ேடிவத்தின் ேிரதி சேயற்த்திட்ட 
முத்திதரயுடன் முதறப்ேோட்டோைருக்கு 
முதறப்ேோட்டிற்கோன ஆதோரமோக 
தகயைிக்கப்ேட பவண்டும். 
 
முதறப்ேோட்டிற்கோன ேடிவம் நகர புத்துயிர்ப்பு 
சேயற்த்திட்டம் மற்றும் மோநகர மற்றும் 
பமல்மோகோ  அேிவிருத்தி அதமச்ேின் 
இத யங்கைில் ேதிபவற்றப்ேட பவண்டும். 
அச்ேிடப்ேட்ட முதறப்ேோட்டு ேடிவங்கள் 
சேயற்த்திட்ட அலுவலகம் மற்றும் நகர 
அேிவிருத்தி அதிகோரேதே ஆகியவற்றில் 
தவக்கப்ேட பவண்டும். 
 
உரிய கோ ி மற்றும் ேமூக அலுவலகர் 
எழுத்தறிவு அற்ற முதறப்ேோட்டோைர் 
முதறப்ேோட்டு ேடிவத்தத நிரப்ே உதவி புரிவோர் 
 
கிதடக்கப்சேற்ற உத்திபயோகப்ேற்றற்ற மற்றும் 
உத்திபயோகபூர்வ முதறப்ேோடுகள் சதோடர்ேில் 
தனியோன ேதிபவட்தட கோ ி அல்லது ேமூக 
அலுவலகர் பே  பவண்டும் 
 
உரிய கோ ி அல்லது ேமூக அலுவலகர் 
பததவபயற்ேடிம் குறித்த முதறப்ேோடுகள் 
சதோடர்ேில் மகைரீ் அேிவிருத்தி குழுக்கள் 
மற்றும் ஏதனய ேங்குதோரர்கைின் 
கருத்துக்கதை சேறலோம். இதற்சகன 
கூட்டங்கள் ஏற்ேோடு சேய்யப்ேட்டோல் குறித்த 
கூட்டங்கள் சதோடர்ேோன அறிக்தககதை உரிய 
அலுவலகர்கள் பே  பவண்டும். 
 
முதறப்ேோடு 15 பவதல நோட்களுக்குள் 
தீர்க்கப்ேட்டோல் குறித்த கோ ி அல்லது ேமூக 
அலுவலகர் அததன ேோதிக்கப்ேட்படோருக்கு 
எழுத்து மூலம் அறிவிப்ேோர். 
 
இவ்வோறு அறிவிக்கப்ேட்ட முடிவு சதோடர்ேில் 
தமது நிதலப்ேோட்தட ேோதிக்கப்ேட்ட தரப்ேினர் 
10 பவதல நோட்களுக்குள் ேதிலைிக்க 
பவண்டும். இவ்வோறு ேதிலைிக்கோத ேட்ேத்தில் 
அவர்கள் தீர்மோனத்தத ஏற்றுக்சகோண்டதோக 
கருதப்ேடும்.  
 
முதறப்ேோட்தட தீர்க்க கூடிய கோலம் 
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குகைதரீ்க்கும் 
மட்டங்ைள் 

ஒருங்ைிக ப்
பாைர் 

சசயற்த்திட்டத்தின் சதாடர்பாடல் மற்றும் 
ஏகனய வசதிைள் 

குகைதரீ்க்கு
ம் ைால 
எல்கல 

பததவயோயின் அது சதோடர்ேில் ேோதிக்கப்ேட்ட 
தரப்ேினருக்கு எழுத்து மூலம் அறிவித்து 
அவர்கைின் இ க்கப்ேோடு சேறப்ேட பவண்டும். 
முதறப்ேோட்தட தீர்க்க பமலும் 15 பவதல 
நோட்கதை அதிகமோக பகோரலோம். 

மட்டம் 2: 
மோநகர 
மற்றும் 
பமற்கு 
அேிவிருத்தி 
அதமச்ேில் 
கோ ப்ேடும் 
குதறதீர்க்கும் 
குழு 

ேமூகவியலோைர் 
(சேயற்த்திட்ட 
முகோதமத்துவ 
ேிரிவு) 
 

முதலோவது மட்டத்தில் தீர்வு 
கிதடக்கோவிட்டோபலோ அல்லது கிதடத்த 
தீர்வில் திருப்தி முதறப்ேோட்டோைர் 
திருப்தியதடயோவிட்டோபலோ அல்லது குறித்த 
விடயம் ேமூக மற்றும் கோ ி அலுவலகரின் 
விடயப்ேரப்ேிற்கு அப்ேோல் கோ ப்ேட்டோபலோ 
முதறப்ேோட்டோைர் மீண்டும் மட்டம் 2 
முதறப்ேோட்டு ேடிவத்தத ேமர்ப்ேிக்க 
பவண்டும். முதறப்ேோட்டு ேடிவத்தின் ேிரதி 
சேயற்த்திட்ட முத்திதரயுடன் 
முதறப்ேோட்டோைருக்கு முதறப்ேோட்டிற்கோன 
ஆதோரமோக தகயைிக்கப்ேட பவண்டும். 
முதறப்ேோட்டிற்கோன ேடிவம் நகர புத்துயிர்ப்பு 
சேயற்த்திட்டம் மற்றும் மோநகர மற்றும் 
பமல்மோகோ  அேிவிருத்தி அதமச்ேின் 
இத யங்கைில் ேதிபவற்றப்ேட பவண்டும். 
சேயற்த்திட்ட அலுவலகம் மற்றும் நகர 
அேிவிருத்தி அதிகோரேதே ஆகியவற்றில் 
தவக்கப்ேட பவண்டும். 
 
குதறதீர்க்கும் குழுவில் உள்ைடங்குபவோர்: 
ேிரதி ே ிப்ேோைர் நோயகம் (திட்டமிடல்)- 
ததலவர் 
ேட்ட ேிரிவின் ே ிப்ேோைர் அல்லது அவரது 
ேிரதிநிதி- உறுப்ேினர் 
கோ ி ேிரிவின் ே ிப்ேோைர் அல்லது அவரது 
ேிரதிநிதி- உறுப்ேினர் 
பமலதிக சேயற்த்திட்ட ே ிப்ேோைர் 
(திட்டமிடல்)-  உறுப்ேினர் 
சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவின் 
ேமூகவியலோைர்- சேயலோைர் 
 
மட்டம் ஒன்றில் ேமர்ப்ேிக்கப்ேட்ட 
முதறப்ேோட்டு ேடிவத்தின் ேிரதியும் மட்டம் 2 
இற்கோன முதறப்ேோட்டு ேடிவத்துடன் 
இத க்கப்ேட பவண்டும். 
 
மோநகர மற்றும் பமல்மோகோ  அேிவிருத்தி 
அதமச்சு அதனத்து முதறப்ேோடுகதையும் 
சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவிற்கு 
அனுப்ேி தவக்கும். 
 
சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவு குறித்த 
முதறப்ேோடு நகர புத்துயிர்ப்பு 
சேயற்த்திட்டத்தின் விடய ேரப்ேினுள் 
உள்ைடங்குகின்றதோ என்ேதத ஆரோய்ந்து 
இல்லோவிடில் முதறப்ேோட்டோைருக்கு எழுத்து 
மூலம் அததன அறிவித்து எதிர்கோலத்தில் 
இவ்விடயம் சதோடர்ேில் அவர் சதோடர்பு 
சகோள்ை பவண்டிய நிறுவனங்கள் 
சதோடர்ேோகவும் அறிவிக்கும். 
 
சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவின் 
ேமூகவியலோைர் இக்கட்டத்திற்கோன 
முதறப்ேோடுகைின் சதோடர்பு அதிகோரியோக  
சேயற்ேடுவோர். 

15 பவதல 
நோட்கள் 
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குகைதரீ்க்கும் 
மட்டங்ைள் 

ஒருங்ைிக ப்
பாைர் 

சசயற்த்திட்டத்தின் சதாடர்பாடல் மற்றும் 
ஏகனய வசதிைள் 

குகைதரீ்க்கு
ம் ைால 
எல்கல 

 
அவேியபமற்ேடின் சேயற்த்திட்ட 
முகோதமத்துவ ேிரிவு இவ்விடயம் சதோடர்ேில் 
உரிய அலுவலகங்களுடன் 
கலந்துதரயோடல்கதை பமற்சகோள்ைலோம். 
அத்துடன் கை விெயங்கதை பமற்சகோண்டு 
கை மட்ட கூட்டங்கதையும் அவேியமோயின் 
நடோத்தலோம். 
 
முதறப்ேோட்டோைருக்கு மட்டம்-2 குதறதீர்க்கும் 
சேோறிமுதற சதோடர்ேில் எவ்வித சேலவுகளும் 
ஏற்ேடோத வண் ம் சேயற்த்திட்ட 
முகோதமத்துவ ேிரிவு உறுதி சேய்ய பவண்டும். 
 
முதறப்ேோடு 15 பவதல நோட்களுக்குள் 
தீர்க்கப்ேட்டோல் முதறப்ேோட்டோைருக்கு 
சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவு 
எழுத்துமூலம் அறிவிக்க பவண்டும். 
 
இவ்வோறு அறிவிக்கப்ேட்ட முடிவு சதோடர்ேில் 
தமது நிதலப்ேோட்தட ேோதிக்கப்ேட்ட தரப்ேினர் 
10 பவதல நோட்களுக்குள் ேதிலைிக்க 
பவண்டும். இவ்வோறு ேதிலைிக்கோத ேட்ேத்தில் 
அவர்கள் தீர்மோனத்தத ஏற்றுக்சகோண்டதோக 
கருதப்ேடும்.  
 

 

முதறப்ேோட்தட தீர்க்க கூடிய கோலம் 
பததவயோயின் அது சதோடர்ேில் ேோதிக்கப்ேட்ட 
தரப்ேினருக்கு எழுத்து மூலம் அறிவித்து 
அவர்கைின் இ க்கப்ேோடு சேறப்ேட பவண்டும். 
முதறப்ேோட்தட தீர்க்க பமலும் 15 பவதல 
நோட்கதை அதிகமோக பகோரலோம்.  
 
முதறப்ேோட்டிற்கோன தீர்வு கிதடக்கோத 
ேட்ேத்தில் முதறப்ேோட்டோைர் குதறதீர்க்கும் 
சேோறிமுதறயின் மட்டம்-3 ஐ அணுக 
எழுத்துமூலம் மோநகர மற்றும் பமல் மோகோ  
அேிவிருத்தி அதமச்ேிற்கு அறிவிக்கலோம்.  

மட்டம் 3: 
சுயோதீன 
குதறதீர்க்கும் 
குழு 

பமலதிக 
சேயலோைர்  
(நகர 
அேிவிருத்தி), 
மோநகர மற்றும் 
பமல்மோகோ  
அேிவிருத்தி 
அதமச்சு 

மட்டம் இரண்டில் தீர்வு கிதடக்கோவிட்டோபலோ 
அல்லது கிதடத்த தீர்வில் திருப்தி 
முதறப்ேோட்டோைர் திருப்தியதடயோவிட்டோபலோ  
அவர் சுயோதீன குதறதீர்க்கும் குழுவிடம் 
பமன்முதறயடீு சேய்யலோம்.  
 
சுயோதீன குதறதீர்க்கும் குழுவின் 
உறுப்ேினர்கள்: கோ ி மற்றும் கோ ி 
அேிவிருத்தி அதமச்சு, மகைரீ் விவகோர 
அதமச்சு மற்றும் விதலமதிப்ேடீ்டு 
தித க்கைம் ஆகிய நிறுவனங்கைின் 
ேிரதிநிதிகள், ேட்டத்தர ிசயோருவர், ஓய்வு 
சேற்ற ேிபரஸ்ட அரே அதிகோரி மற்றும் ேிவில் 
அதமப்புக்கைின் ேிரதிநிதிசயோருவர் 
 
மட்டம் 1 மற்றும் 2 இல் ேமர்ப்ேிக்கப்ேட்ட 
முதறப்ேோட்டு ேடிவங்கள் உள்ைிட்ட அதனத்து 
ஆவ ங்களும் சுயோதீன குதறதீர்க்கும் 
குழுவிடம் ேமர்ப்ேிக்கப்ேட பவண்டும். 
 
இக்குழுவின் ததலவரோக மோநகர மற்றும் 
பமல்மோகோ  அேிவிருத்தி அதமச்ேின் 

15 பவதல 
நோட்கள் 
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குகைதரீ்க்கும் 
மட்டங்ைள் 

ஒருங்ைிக ப்
பாைர் 

சசயற்த்திட்டத்தின் சதாடர்பாடல் மற்றும் 
ஏகனய வசதிைள் 

குகைதரீ்க்கு
ம் ைால 
எல்கல 

பமலதிக சேயலோைர் (நகர அேிவிருத்தி)  
சேயற்ேடுவோர். அத்துடன் முதறப்ேோட்தட 
விேோரிக்கும் பேோது அதனத்து குழு 
உறுப்ேினர்கதையும் கூட்டத்திற்கு அதேக்கும் 
அதிகோரமுமுண்டு, 
 
அவேியபமற்ேடின்  சுயோதீன குதறதீர்க்கும் 
குழு இவ்விடயம் சதோடர்ேில் உரிய 
அலுவலகங்களுடன் கலந்துதரயோடல்கதை 
பமற்சகோள்ைலோம். அத்துடன் கை 
விெயங்கதை பமற்சகோண்டு கை மட்ட 
கூட்டங்கதையும் அவேியமோயின் நடோத்தலோம். 
 

 

முதறப்ேோடு 15 பவதல நோட்களுக்குள் 
தீர்க்கப்ேட்டோல் சுயோதீன குதறதீர்க்கும் குழு 
அது சதோடர்ேில் சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ 
ேிரிவிற்கு அறிவிக்கும். இததனயடுத்து 
முதறப்ேோட்டோைருக்கு சேயற்த்திட்ட 
முகோதமத்துவ ேிரிவு எழுத்துமூலம் அறிவிக்க 
பவண்டும். 
 

இவ்வோறு அறிவிக்கப்ேட்ட முடிவு சதோடர்ேில் 
தமது நிதலப்ேோட்தட ேோதிக்கப்ேட்ட தரப்ேினர் 
10 பவதல நோட்களுக்குள் ேதிலைிக்க 
பவண்டும். இவ்வோறு ேதிலைிக்கோத ேட்ேத்தில் 
அவர்கள் தீர்மோனத்தத ஏற்றுக்சகோண்டதோக 
கருதப்ேடும்.  

 

 

முதறப்ேோட்தட தீர்க்க கூடிய கோலம் 
பததவயோயின் அது சதோடர்ேில் ேோதிக்கப்ேட்ட 
தரப்ேினருக்கு எழுத்து மூலம் அறிவித்து 
அவர்கைின் இ க்கப்ேோடு சேறப்ேட பவண்டும். 
முதறப்ேோட்தட தீர்க்க பமலும் 15 பவதல 
நோட்கதை அதிகமோக பகோரலோம்.  
 

முதறப்ேோட்டிற்கோன தீர்வு கிதடக்கோத 
ேட்ேத்தில் முதறப்ேோட்டோைர் குதறதீர்க்கும் 
சேோறிமுதறயின் மட்டம்-4 ஐ அணுக 
எழுத்துமூலம் மோநகர மற்றும் பமல் மோகோ  
அேிவிருத்தி அதமச்ேிற்கு அறிவிக்கலோம்.  

 

மட்டம் 4: 
நீதிமன்றத்தத 
அணுகல் 
 
சேயற்த்திட்டத்
தின் 
குதறதீர்க்கும் 
முதறக்கு 
அப்ேோல் 
தோக்கவிதைவி
ற்குட்ேடக்கூடி
ய 
மக்களுக்கோன 
உதவி 

ேோதிக்கப்ேட்ட 
நேர் அல்லது 
ேமூகத்திற்கு 
சேயற்த்திட்டத்
தின் 
குதறதீர்க்கும் 
சேோறிமுதற 
ஊடோக தீர்வு 
கிதடக்கோத 
ேட்ேத்தில் 
நீதித்துதறதய 
அணுகலோம் 

அதனத்து ேோதிக்கப்ேட்ட மக்களுக்கும் ேட்ட 
உதவி கிதடக்க பவண்டும் 
 
குதறதீர்க்கும் சேோறிமுதறயின் ேடி 
சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவின் உதவி 
தோக்கவிதைவிற்குள்ைோக கூடிய மக்களுக்பக 
வேங்கப்ேடும்.  
 
முதறப்ேோட்டோைர் தோக்கவிதைவிற்குள்ைோக 
கூடிய நேசரன கருதப்ேட்டோல் அவர்களுக்கு 
எவ்வித சேலவுகளும் ஏற்ேடோத வண் ம் 
சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவு உறுதி 
சேய்ய பவண்டும். 
தோக்கவிதைவிற்குள்ைோககூடியநேருக்கோனவதர
விலக்க ம்கீபேதரப்ேட்டுள்ைபேோதிலும்இதுசதோ
டர்ேோனஇறுதிதீர்மோனத்ததமோநகரமற்றும்பமல்
மோகோ அேிவிருத்திஅதமச்பேபமற்சகோள்ளும். 
 
நீதிமன்ற தீர்ப்பே இறுதியோனதோகும்.  

நோட்டின் 
நீதித்துதற
யின் 
சேயற்ேோ
டுகளுக்க
தமய 
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*தோக்கவிதைவிற்குள்ைோக கூடிய நேர்: ஒருவர் உடல் அல்லது உை ரீதியோகபவோ 
அங்கவனீமதடந்து கோ ப்ேட்டோபலோ, ஆதரவற்றவரோகபவோ, அனோததயோகபவோ, 60 
வயதிற்கு பமற்ேட்டவரோகபவோ அல்லது குடும்ேத்தத ததலதமதோங்கும் 
சேண் ோகபவோ கோ ப்ேட்டோல் தோக்கவிதைவிற்குள்ைோக கூடிய நேரோக 
கருதப்ேடுவோர்.  
 

பமற்கூறப்ேட்டவற்றிற்கு பமலதிகமோக ேோதிக்கப்ேட்ட தரப்ேினர் நீதியதமச்ேினோல் 
நியமிக்கப்ேடும் இ க்க ேதேயின் உதவியிதனயும் நோடலோம். குதறதீர்க்கும் 
சேோறிமுதறயில் நீதிமன்றத்தத அணுகினோல் ஏற்ேடக்கூடிய சேலவுகதை தவிர 
பவசறந்த கட்ட ங்களும் ேோதிக்கப்ேட்ட தரப்ேினரிடமிருந்து அறவிடப்ேடமோட்டோது.  
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அத்தியாயம் 8 
வருமான மீைகமப்பு உபாயங்ைள் 

சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவு இச்சேயற்த்திட்டத்தத ேோதிக்கப்ேட்ட 
மக்களுக்கோன அேிவிருத்திக்கோன ேந்தர்ப்ேமோகபவ பநோக்குகிறது. ேோதிக்கப்ேட்ட 
மக்கதை சேயற்த்திட்ட நன்தமகள் நிறுவனங்கைின் ததலயடீு, நஸ்ட ஈடு, 
வருமோன மீைதமப்பு நிகழ்ச்ேி திட்டங்கள், தோக்கவிதைவிற்குள்ைோக கூடிய 
குழுக்களுக்கோன புனர்வோழ்வு மற்றும் அடுக்குமோடி கட்டிடங்கதை நிர்மோ ிக்கும் 
பேோது நிர்மோ ம் ேோர்ந்த நடவடிக்தககைின் பேோது பவதலவோய்ப்பு ஆகியன 
மூலமோக வந்ததடயும்.  

8.1 எதிர்பார்க்ைப்படும் இழப்புக்ைள் 

மீைக்குடியமர்த்தப்ேட்டதமயினோல் ஏழு வடீ்டு அலகுகதை வருமோனம் 
இேப்பு கருதப்ேடுவதுடன் (மீைக் குடியமர்த்தல் திட்டத்தின் வோர்ப்ேடமோக 
இனங்கோ ப்ேட்ட (இத ப்பு 1) மதிப்ேிடப்ேட்ட வருமோனமிேப்பு 
கோர மோக அவர்களுக்கு நட்டஈடு வேங்கப்ேடும். அதில் ஆறு வடீ்டு 
அலகுகள் தமது வருமோன ேீரதமப்பு சதோடர்ேோக ரூேோ 50,000 சதோதக 
வேங்குதல் மற்றும் நகர அேிவிருத்தி அதிகோர ேதேயினோல் 
தீர்மோனிக்கப்ேடும் வதகயில் நுண் வியோேோர நடவடிக்தககளுக்கு 
இடமைிக்கப்ேடும். 

8.2 தாக்ைவிகைவிற்குள்ைாை கூடிய குடும்பங்ைள் 
 
தோக்கவிதைவிற்குள்ைோக கூடிய குடும்ேங்களுக்கு சதோடர்ச்ேியோக அரேின் மோனிய 
உதவிகள் கிதடப்ேதுடன் வருமோன மீைதமப்பு நிகழ்ச்ேி திட்டத்தின் கீழும் உதவிகள் 
வேங்கப்ேடும். அங்கவனீர்களுக்கு ேமூக பேதவகள் தித க்கைத்தின் ஊடோக 
உதவி வேங்கப்ேடும். சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவின் ேமூக அலுவலகர் 
ேோதிக்கப்ேட்ட குடும்ேங்களுக்கும் ேமூக பேதவகள் தித க்கைத்திற்கும் 
இதடயிலோன ஒருங்கித ப்ேோைரோக சேயற்ேடுவோர். . 

8.3வருமான மீைகமப்பு உபாயங்ைள் 

மீள்குடிபயற்ற திட்டத்தின் மீைோய்வு, மீள்புதுப்ேிக்கத்தக்க மீைோய்வு, நகர 
அேிவிருத்தி அதிகோரேதேயின் ேமூக குழுக்களுக்கைினோல் திரட்டப்ேட்ட பேோதிய 
தகவல்கதை அடிப்ேதடயோக சகோண்டு தமது வியோேோரங்கள் ேோதிக்கப்ேட்ட 
மக்களுக்கு சகோடுப்ேனவு  

 
 

தகுதியோன வடீுகைின் வருமோனத்தத மீைதமக்க/பமம்ேடுத்த கீழ்வரும் 
நடவடிக்தககள் பமற்சகோள்ைப்ேடும்; 

• ேயனோைிகளுக்கோன விேிப்பு ர்தவ அதிகரித்தல் 
• மோற்று சதோேில்களுக்கோன திறன்கதை விருத்தி சேய்தல் 
• மோற்று வியோேோர திட்டங்கதை தயோரித்தல் அல்லது தற்பேோததய 

வியோேோரங்கதை பமம்ேடுத்தல் 
• பததவபயற்ேடின் நிதி நிறுவனங்கைிடமிருந்து கடதன சேறுவதற்கு 

உதவுதல் 
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8.4: வருமான மீைகமப்பு நிைழ்ச்சி திட்டங்ைகை 
நகடமுகைப்படுத்துவதற்ைான ஒழுங்ைகமப்பு 

வருமோனத்தத அதிகரிக்கும் திறன்கதை பமம்ேடுத்த அவேியமோன 
நடவடிக்தககதை சேயற்ததிட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவு பமற்சகோள்ளும் 
சேயன்முதறஅட்டவதன 5.3  இல் கோட்டப்ேட்டுள்ைது. வருமோன மீைதமப்பு 
சேயன்முதறகள், சேயற்திட்டத்தின் ேமுதோய குழு வைங்கைினதும் சவைி 
விரிவுதரயோைர்கைினதும்  ஒத்துதேப்பு வேங்கப்ேடும். சதோடர்ேோன நிகழ்ச்ேி 
திட்டங்கள் பமற்சகோள்ைப்ேடும்.  

 

8.5வருமான மீைகமப்பு நிைழ்ச்சி திட்டத்தில் சதாடர்புகடய 
நிறுவனங்ைள் 

• கடன் வேங்கும் நிறுவனங்கள் 
• சதோேில் ேயிற்ேி நிதலயங்கள் 
• உரிய அரே ேோர்ேற்ற நிறுவனங்கள்  
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அத்தியாயம் 9 
நிறுவன ஒழுங்ைகமப்பு சட்டைம் 

மீள்குடிபயற்ற சேயற்ப்ேோட்டுத்திட்டத்தத  நதடமுதறப்ேடுத்தும் சேோறுப்பு பமலதிக 
சேயற்த்திட்ட ே ிப்ேோைர் (திட்டமிடல்) அவர்கதை ேோரும். இவருக்கு கீபேபய நகர 
அேிவிருத்தி அதிகோரேதேயின் சுற்றோடல் ேிரிவு சதோேிற்ேடுகிறது. ேமூகவியலோைர் 
மற்றும் உதவி சேயற்த்திட்ட ே ிப்ேோைர் (கோ ி) ஆகிபயோர் பமலதிக சேயற்த்திட்ட 
ே ிப்ேோைருக்கு மீள்குடிபயற்ற சேயற்ப்ேோட்டுத்திட்டத்தத நதடமுதறப்ேடுத்த 
உதவிகதை வேங்குவர். ேிரதி சேயற்த்திட்ட ே ிப்ேோைர் (சதோேில்நுட்ேம்) 
சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவின் சதோேில்நுட்ேம் ேோர் நடவடிக்தககளுக்கு 
சேோறுப்ேோக விைங்குவோர்.  

நிர்மோ  நடவடிக்தககள் அதனத்தும் ேிரதி ே ிப்ேோைர் (சதோேில்நுட்ேம்) 
அவர்கைோல் கண்கோ ித்து ஒருங்கித ப்பு சேய்யப்ேடும். சேயற்த்திட்ட 
முகோதமத்துவ ேிரிவிற்கோன அதிகோரம் நகர அேிவிருத்தி அதிகோரேதேயின் 
ே ிப்ேோைர் நோயகம் மூலமோக கிதடத்ததுடன் அவர் மூலமோக சேயற்த்திட்ட 
பேோக்குக சதோடர்ேில் அதிகோரேதேயின் ததலவர் ஊடோக அதமச்ேின் 
சேயலோைருக்கு அறிவிக்க பவண்டும்.  

சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவு சதோேில்நுட்ேம், ேமூகம், கோ ி 
முகோதமத்துவம் மற்றும் நிதியியல் ேோர் நிபு ர்கதை சகோண்டுள்ைது. 
மீள்குடிபயற்ற  சேயற்ேோட்டுத்திட்டத்தத நதடமுதறப்ேடுத்துவதில் இப்ேிரிவின் 
ேமூக அலுவலகர்கள், ேமூக ேந்ததப்ேடுத்தல் அலுவலகர்கள், கோ ி அலுவலகர்கள் 
ஆகிபயோர் முக்கிய ேங்கோற்றுவர். 

9.1: மீள்குடிசயற்ை சசயற்பாட்டு திட்டத்கத 
நகடமுகைப்படுத்துவதற்ைான நிறுவன ஒழுங்ைகமப்பு 

அட்டவக  9. 1:  சசயற்பாடுைள் மற்றும் சபாறுப்புக்ைள் 

சசயற்பாடுைள் சபாறுப்புக்ைள் 

மீள்குடிபயற்ற சகோள்தகக்கதமவோக 
மீள்குடிபயற்றப்ேடபவண்டிய குடும்ேங்கதை இனம்கோ ல் 

ேமூக அலுவலகர் URP-UDA 

தகவல்கதை புதுப்ேிக்கும் பநோக்கில் ேங்குதோரர்களுடனோன 
கலந்துதரயோடல்கதை நடோத்துதல் 

ேமூக அலுவலகர், கோ ி 
அலுவலகர் மற்றும் 
மீள்குடிபயற்றம் சதோடர்ேோன 
ஆபலோேகர்கள் -PMU-URP-UDA   

சேோதுமக்கள் தகவல் நிதலயசமோன்தற ஏற்ேடுத்தல் 
மற்றும் தகவதல சகோண்ட ஆவ ங்கதை தயோரித்தல் 

பமலதிக சேயற்த்திட்ட 
ே ிப்ேோைர் (திட்டமிடல்)–URP-
UDA  

சேயற்த்திட்ட ேிரிவுகதை உருவோக்குதல் சேயற்த்திட்ட ே ிப்ேோைர் –
PMU-URP_UDA 

இடம்சேயர்ந்த கோ ி உரிதமகள் அற்ற மக்களுக்கு மோற்று 
தங்குமிட வேதிகதை ஒதுக்குதல் 

சேயற்த்திட்ட ே ிப்ேோைர் –
PMU-URP_UDA 

ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கள் தமது இருப்ேிடங்கதை விட்டு 
சவைிபயற பேோதியைவு கோல அவகோேம் (ஆகக்குதறந்தது 2 
கிேதமகள்) அைித்தல் 

சேயற்த்திட்ட ே ிப்ேோைர் –
PMU-URP_UDA 

ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கள் தமது புதிய இருப்ேிடங்களுக்கு 
சேல்வதற்கு உதவுதல் 

PMU-URP_UDA இன் சமூை 
அலுவலைர்ைைின் 
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குறிப்பு: பமலதிக சேயற்த்திட்ட ே ிப்ேோைர் (திட்டமிடல்) அவர்கைின் 
இ க்கப்ேோட்டுடபனபய சேோறுப்புக்கள் ேகிர்ந்தைிக்கப்ேட்டுள்ைன. 

நதடமுதறப்ேடுத்தும் கோல அட்டவத யில் ஒவ்சவோரு நடவடிக்தகயும் 
நதடமுதறப்ேடுத்துவதற்கோன கோல அட்டவத  குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ைது. உரிய 
திட்டமிடப்ேட்ட நடவடிக்தககளுக்கோன ஊேியர்கதை ஒதுக்கியவுடன் மீள்குடிபயற்ற 
நடவடிக்தககள் ஆரம்ேமோகும்.  
 

உதவியுடன் சசயற்த்திட்ட 
ப ிப்பாைர் 

ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கள் சுபதே மக்களுடன் இத ந்து 
சேயற்ேட உதவுதல். 

PMU-URP_UDA இன் சமூை 
அலுவலைர்ைள் 

வருமோன மீைதமப்பு திட்டங்கள் திட்டமிடல் அலுவலகர் –PMU- 
-URP-UDA 

மீள்குடிபயற்ற சேயற்ேோட்டுத்திட்டத்தில் குறிப்ேிடப்ேட்ட 
ேோல்நிதல ேோர் ேிரச்ேதனகதை தகயோைல் 

திட்டமிடல் அலுவலகர் –PMU- 
-URP-UDA 

ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கள் தமது புதிய வோழ்விடங்களுக்கு 
அண்தமயிலுள்ை ேோடேோதலகைில் ேிள்தைகதை 
பேர்ப்ேதற்கு உதவுதல் 

ேமூக அலுவலகர் - PMU- -
URP-UDA 

குதறதீர்க்கும் சேோறிமுதறக்கோன குழுக்தை அதமத்து 
அவற்றின் சேயற்ேோடுகதை அவதோனித்தல் 

சேயற்த்திட்ட ே ிப்ேோைர் –
PMU-URP_UDA 

சேண்கள் மற்றும் ஏதேகள் உள்ைிட்ட 
தோக்கவிதைவிற்குள்ைோக கூடிபயோருக்கு உதவுதல் 

ேமூக அலுவலகர் - PMU- -
URP-UDA 

பேோக்குவரத்து சகோடுப்ேனவு மற்றும் ஏதனய உரிய 
சகோடுப்ேனவுகதை சேலுத்துவதற்கோன ஏற்ேோடுகதை 
பமற்சகோள்ைல் 

ஒவ்சவோரு ேோதிக்கப்ேட்ட நேருக்குமோன பகோதவகதை 
பேணுதல் 

சேயற்த்திட்ட ே ிப்ேோைர் –
PMU-URP_UDA  

ேமூக அலுவலகர் - PMU- -
URP-UDA 

முழுதமயோன கட்ட மும் ஆரம்ே கட்டத்திபலபய 
பமற்சகோள்ைப்ேட்டோல் அடுக்குமோடி வடீுகளுக்கோன 
உறுதிதய வேங்கல் 

சேயற்த்திட்ட ே ிப்ேோைர் –
PMU-URP_UDA  

சேயற்த்திட்டத்திற்கோன தகவல் முகோதமத்துவ 
முதறதமயிதன ஏதனய நிறுவனங்களுடனோன 
வதலயதமப்ேின் மூலம் பேணுதல் 

தகவல் சதோேில்நுட்ே 
அலுவலகர்- PMU-URP-UDA 

மீள்குடிபயற்ற சேயற்ப்ேோட்டு திட்டம் சதோடர்ேோக உள்ைக 
மற்றும் சவைியக கண்கோ ிப்தே பமற்சகோள்ைல் அத்துடன் 
ேங்குதோரர்கைின் கருத்துக்கதையும் சேறுதல் 

எதிர்கோல திட்டங்கைில் உதவக்கூடிய வதகயில் 
சேயற்த்திட்டத்தின் கற்றுக்சகோண்ட ேோடங்கதை 
ஆவ மோக்கல் 

பமலதிக ே ிப்ேோைர் 
(திட்டமிடல்) 

கோசுப்ேோய்ச்ேதல உறுதிப்ேடுத்த சதோடர்ச்ேியோக நிதி 
கிதடப்ேதத உறுதி சேய்தல் 

சேயற்த்திட்ட ே ிப்ேோைர் –
PMU-URP_UDA 

ஆேிய உட்கட்டதமப்பு முதலீட்டு வங்கி உள்ைிட்ட 
ேங்குதோரர்களுக்கு சேயற்த்திட்டத்தின் பேோக்கு சதோடர்ேோன 
அறிக்தககதை தயோரித்து வேங்குதல் 

சேயற்த்திட்ட ே ிப்ேோைர் –
PMU-URP_UDA 

*PMU-சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவு 
 URP- நகர புத்துயிர்ப்பு சேயற்த்திட்டம் 
 UDA-நகர அேிவிருத்தி அதிகோரேதே 
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மீள்குடிபயற்ற சேயற்ேோட்டு திட்டத்தத நதடமுதறப்ேடுத்த ஏதனய 
நிறுவனங்களுடனோன இத ப்பு அவேியமோகும். 

மீள்குடிபயற்ற சேயற்ேோடுகளுடன் சதோடர்புதடய ேிரதோன அரே  நிறுவனங்கள் 
கீபே தரப்ேட்டுள்ைன;  
 
அட்டவக  9. 2: மீள்குடிசயற்ை சசயற்ப்பாட்டு திட்டத்கத நகடமுகைப்படுத்துவதில் அரச 
நிறுவனங்ைைின் பங்கு 
மோநகர மற்றும் பமல்மோகோ  
அேிவிருத்தி அதமச்சு 

சகோள்தக திட்டமிடல், நிதியிதன சேற்றுக்சகோள்ைல், 
அதமச்ேின் கீேியங்கும் நிறுவனங்களுக்கு சகோள்தக 
ரீதியோன வேிகோட்டதல வேங்கல், கண்கோ ிப்பு மற்றும் 
நிர்வோகம் 

நகர புத்துயிர்ப்பு 
சேயற்த்திட்டம்/நகர அேிவிருத்தி 
அதிகோரேதே 

அதமச்ேின் சகோள்தக வேிகோட்டதல 
நதடமுதறப்ேடுத்தல், அரேின் இலக்தக எட்டுவதற்கு 
தமது முகோதமத்துவத்தின் கீேியங்கும் ேிரிவுகளுக்கு 
வேிகோட்டதல வேங்கல் 

நில அதைதவ தித க்கைம் சேயற்த்திட்டத்திற்கோன திட்டங்கதை தயோரித்தல் 
விதல மதிப்ேடீ்டு தித க்கைம் பததவபயற்ேடின் நஸ்ட ஈடு வேங்கும் சேோருட்டு விதல 

மதிப்ேடீ்தட பமற்சகோள்ைல் 
மத்திய சுற்றோடல் அதிகோரேதே ேட்டியலிடப்ேட்ட சேயற்த்திட்டங்கைோக 

வதகப்ேடுத்தப்ேட்ட சேயற்த்திட்டங்களுக்கோன சுற்றோடல் 
மதிப்ேடீ்தட பமற்சகோள்ை வேிகோட்டுததல வேங்குதல் 

இலங்தக மின்ேோர ேதே சேயற்த்திட்ட எல்தலகதை கடந்து சேல்லும் மின் 
கம்ேிகதை பததவபயற்ேடின் அகற்றி பவறு இடங்களுக்கு 
மோற்றுதல். அடுக்குமோடி குடியிருப்புக்களுக்கு 
மின்னித ப்தே வேங்குதல் 

நீர் வேங்கல் மற்றும் 
வடிகோலதமப்பு ேதே 

 சேயற்த்திட்ட எல்தலகதை கடந்து சேல்லும் நீர் 
இத ப்புக்கதை பததவபயற்ேடின் அகற்றி பவறு 
இடங்களுக்கு மோற்றுதல். அடுக்குமோடி குடியிருப்புக்களுக்கு 
மக்கள் குடிபயறுமுன்னபர அவேியமோன நீரித ப்தே 
வேங்குதல் 

ஸ்ரீலங்கோ சரலிசகோம் சதோதலத்சதோடர்பு வேதிகதை வேங்கல் 
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அத்தியாயம் 10 
நகடமுகைப்படுத்தும் ைால அட்டவக  

 
நதடமுதறப்ேடுத்தும் கோல அட்டவத யில் ஒவ்சவோரு சேயற்ேோட்தடயும் 
நதடமுதறப்ேடுத்த அவேியமோன கோல எல்தல குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ைது. ஒவ்சவோரு 
சேயற்ேோட்டிற்குமோன அலுவலகர்கள் ஒதுக்கப்ேட்ட ேின்னர் மீள்குடிபயற்ற 
நடவடிக்தககள் ஆரம்ேமோகும்.  

 
அட்டவக  10. 1  : நகடமுகைப்படுத்தும் ைால அட்டவக  

# சசயற்பாடு சபாறுப்பான தரப்பு  ைால எல்கல 

சபாதுவான சசயற்பாடுைைின் ஒழுங்கு 
1 மீைக்குடிபயற்ற பவண்டிய குடும்ேங்கைின் ேட்டியதல 

தயோரித்தல் 
ேமூக அலுவலகர் - 
PMU- -URP-UDA 

2018 
ஆவ ியில் 
நிதறவு 
சேய்யப்ேட்ட
து 

2 மீள்குடிபயற்றத்தின் பததவப்ேோடு மற்றும் 
ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கைின் கருத்திதன பகட்டறியும் 
சேோருட்டு ேமூக விேிப்பு ர்வு நிகழ்ச்ேிகதை 
பமற்சகோள்ைல் 

ேமூக அலுவலகர், 
கோ ி அலுவலகர் 
மற்றும் 
ஆபலோேகர்-
மீள்குடிபயற்றம்–
PMU-URP-UDA 

10.10.2018 

3 மீள்குடிபயற்றம் சதோடர்ேோக வடீ்டுக்கு வடீு 
பமற்சகோள்ைப்ேட்ட கலந்துதரயோடல் 

PMUஇன் ேமூக 
அலுவலகர்கள் 
 

12.10.2018  
முதல் 

4 இேக்கப்ேட கூடிய உதடதமகள்  மற்றும் 
ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கைின் ேமூக சேோருைோதோர நிதல 
சதோடர்ேோன தகவல் பேகரிப்பு 

PMU இன் ேமூக 
அலுவலகர்கள் 
மற்றும் 
ஆபலோேகர்-
மீள்குடிபயற்றம் 

16.10.2018-
19.10.2018 

5 சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவின் 
அதிகோரிகளுடன் இத ந்து நகர அேிவிருத்தி 
அதிகோரேதேயினோல் நிர்மோ ிக்கப்ேட்டுள்ை 
சதோடர்மோடி வடீுகளுக்கு விெயம் சேய்தல் 

PMU-URP-UDAஇன் 
ேமூக 
அலுவலகர்கள் 
 

24.10.2018 

6 சுபதே மக்களுடனோன கலந்துதரயோடல் 
(இனம்கோ ப்ேட்ட அடுக்குமோடி குடியிருப்புக்கைில் 
ஏற்கனபவ வேிப்பேோர்). 

PMU இன் ேமூக 
அலுவலகர்கள் 

24.10.2018 

7. சேயற்த்திட்ட கை அலுவலகத்தத உருவோக்குதல் சேயற்த்திட்ட 
ே ிப்ேோைர் –PMU-
URP_UDA 

24.10.2018 

8.  ேோதிக்கப்ேட்ட மக்களுக்கு அடுக்குமோடி கட்டிடங்கைில் 
வேித்தல் மற்றும் அங்குகோ ப்ேடும் வேதிகதை 
ேயன்ேடுத்துவது சதோடர்ேில் கூட்டங்கதை நடோத்துதல் 

PMU இன் ேமூக 
அலுவலகர்கள் 

15.11.2018முத
ல் 

9 ேோதிக்கப்ேட்ட மக்களுக்கு பூர்வோங்க கட்ட த்தத 
சேலுத்துமோறு அறிவித்தல் 

சேயற்த்திட்ட 
ே ிப்ேோைர் –PMU-
URP_UDA 

20.11.2018 

10 பூர்வோங்க கட்ட த்தத சேற்றுக்சகோள்ைல் சேயற்த்திட்ட 
ே ிப்ேோைர் –PMU-
URP_UDA 

20.11.2018 
முதல் 
30.11.2018வ
தர 

11 எங்கு பவண்டுசமன்றோலும் மீள்குடிபயற விரும்பும் 
மக்கைின் வடீுகளுக்கோன விதல மதிப்ேிடல் 

விதலமதிப்ேடீ்டு 
தித க்கைம்–PMU- 

20.11.2018 
முதல் 
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URP 30.11.2018வ
தர 

12 வோடதக சகோள்வனவு ஒப்ேந்தம் ஒன்தற 
ேயனோைிகளுடன் பமற்சகோள்ைல் (அடுக்குமோடி 
வடீுகதை சேறுபவோர்) 

சேயற்த்திட்ட 
ே ிப்ேோைர் –PMU-
URP_UDA 

1 மோர்கேி 
முதல் 
 

13 மீள்குடிபயற்ற சகோள்தகயில் குறிப்ேிட்டுள்ை 
சூத்திரத்திற்கதமவோக வடீுகதை ஒதுக்கீடு சேய்தல் 

சேயற்த்திட்ட 
ே ிப்ேோைர் 
மற்றும்ேமூக 
அலுவலகர்கள்- 
URP-PMU 

1.12.2018 
முதல் 

14 விதலமதிப்ேடீ்டு தித க்கைத்தின் மதிப்ேடீு 
சதோடர்ேோன விேரங்கதை ேயனோைிகளுக்கு 
அறிவித்தல் 

ே ிப்ேோைர் –PMU-
URP_UDA 

15.12.2018 

15 வடீுகதை ேயனோைிகளுக்கு தகயைித்தல் சேயற்த்திட்ட 
ே ிப்ேோைர், ேமூக 
அலுவலகர்கள் 
மற்றும் அதமவிட 
முகோதமயோைர் 

20.12.2018 

16 ேோதிக்கப்ேட்ட மக்களுக்கோன நஸ்ட ஈட்தட வேங்கல் 
 

சேயற்த்திட்ட 
ே ிப்ேோைர் –PMU-
URP_UDA 

25.12.2018 

17 ேயனோைிகள் அடுக்குமோடி வடீ்டுத்சதோகுதியில் 
தமக்சகன ஒதுக்கப்ேட்ட புதிய வடீுகைில் குடிபயறல் 

சேயற்த்திட்ட 
ே ிப்ேோைர் PMU 
இன் ேமூக 
அலுவலகர்கைின் 
உதவியுடன் 

25-12.2018 
முதல் 
31.12.2018வதர 

18 ேயனோைிகள் இடம்சேயர்ந்த ேின்னர் கோலியோன 
கோ ிதய சேோறுப்பேற்றல் 
 

சேயற்த்திட்ட 
ே ிப்ேோைர் 
மற்றும்ேமூக 
அலுவலகர்கள்- 
URP-PMU 

25-12.2018 
முதல் 
31.12.2018 
வதர 

19.  அடுக்குமோடி குடியிருப்புக்களுக்கு இடம்சேயரோத 
மக்கள் தமது தற்பேோததய வோழ்விடத்தத விட்டு 
சவைிபயறியதும் வோடதக சகோடுப்ேனதவ வேங்குதல் 

சேயற்த்திட்ட 
ே ிப்ேோைர் 
மற்றும்ேமூக 
அலுவலகர்கள்- 
URP-PMU 

1.1.2019 

20.  கூட்டு ஆதன முகோதமத்துவ குழுதவ அதமத்தல் PMU- URP இன் 
ேமூக 
அலுவலகர்கள் 
மற்றும் 
ேோதிக்கப்ேட்ட 
மக்கள் (ேட்ட 
ேிரச்ேதனகள் 
தீர்க்கப்ேட்ட 
ேின்னர்) 

15.1.2019 

21 சுய மீள்குடிபயற்றத்திற்கு இ ங்கிபயோருக்கு 
அவர்கைது வடீ்டிற்கோன சேறுமதிதய இேப்ேடீோக  
வேங்கல் 

சேயற்த்திட்ட 
ே ிப்ேோைர் 
மற்றும்ேமூக 
அலுவலகர்கள்- 
URP-PMU 

20.1.2019 

22 பமன்முதறயடீ்டு ேதேதய உருவோக்குதல் 
 

ே ிப்ேோைர் 
நோயகம் , UDA  

1.2.2019 
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23 முதறப்ேோடுகதை ஊக்குவித்தல் சேயற்த்திட்ட 
ே ிப்ேோைர் –PMU-
URP_UDA 

15.2.2019 
முதல் 

24.  குதறதீர்க்கும் குழுக்கதை அதமத்தல் சேயற்த்திட்ட 
ே ிப்ேோைர் –PMU-
URP_UDA மற்றும் 
ே ிப்ேோைர் 
நோயகம் , UDA 

02/2019 

25 மீள்குடிபயற்ற சேயற்ப்ேோட்டுத்திட்டம் 
அமுல்ப்ேடுத்தப்ேடும் பேோது   குதறதீர்க்கும் 
சேோறிமுதறதய அமுல்ப்ேடுத்தி கண்கோ ித்தல் 

சேயற்த்திட்ட 
ே ிப்ேோைர் 
மற்றும்ேமூக 
அலுவலகர்கள்- 
URP-PMU 

மோேி 2019இல் 
இருந்து 
 

26 ேோல்நிதல சேயற்ேோட்டுத்திட்டத்தத 
நதடமுதறப்ேடுத்தல் 
 

திட்டமிடல் 
அலுவலகர்-PMU - 
URP 

மோேி 2019இல் 
இருந்து 

27 சேண்கள் அேிவிருத்தி குழுக்கதை உருவோக்குதல் ேமூக 
அலுவலகர்கள்- 
URP-PMU 

மோேி 2019இல் 
இருந்து 

28 ேிக்கன மற்றும் கூட்டுறவு குழுக்கதை அதமத்தல் 
 

ேமூக 
அலுவலகர்கள்- 
URP-PMU மற்றும் 
ேோதிக்கப்ேட்ட 
மக்கள் 

ேங்குனி 
 2019 

29 இயலுதம வைர்ச்ேி திட்டங்கதை ேோதிக்கப்ேட்ட 
மக்களுக்கு நதடமுதறப்ேடுத்தல் 

PMU -URP இன் 
ஆபலோேகர் 
ேிரிவின் ேமூக 
அேிவிருத்தி 
உத்திபயோகத்தர் 
மற்றும் 
ேோதிக்கப்ேட்ட 
மக்கள் 

ேங்குனி 
 2019 

30 ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கைின் வோழ்வோதோரம் மற்றும் 
நலன்கதை கண்கோ ித்தல் 

ேமூக 
அலுவலகர்கள்- 
URP-PMU 

2019ேித்திதர 
முதல் 
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31 மீள்குடிபயற்ற சேயற்ேோட்டுத்திட்டம் 
நதடமுதறப்ேடுத்தப்ேடுவதத சுயோதீனமோக 
கண்கோ ித்தல் 
 

சுயோதீன 
கண்கோ ிப்ேோைர் 
 

ேங்குனி 2019 
முதல் 
ேித்திதர 2019  
 
ேங்குனி 2022 
முதல் 
ேித்திதர 2022 
(தற்கோலிக 
இருப்ேிடங்க
ைில் வேித்து 
ஏற்கனபவ 
வேித்த 
இடத்தில் 
நிர்மோ ிக்கப்
ேட்ட 
அடுக்குமோடி 
குடியிருப்ேில் 
குடிபயறிய 
மக்கள்) 

32. பமன்முதறயடீுகள் சதோடர்ேோன தீர்மோனம் குதறதீர்க்கும் 
சேோறிமுதற 
ஊடோக 

தவகோேி-ஆனி 
2019 
 

*PMU-சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவு 
 URP- நகர புத்துயிர்ப்பு சேயற்த்திட்டம் 
 UDA-நகர அேிவிருத்தி அதிகோரேதே 

மூலம்: சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவு, நகர புத்துயிர்ப்பு சேயற்த்திட்டம் 

அட்டவத  10.1 இல் ேிரதோன மீள்குடிபயற்ற நடவடிக்தககளுக்கோன கோல அட்டவத  
குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ைது. மீள்குடிபயற்ற நடவடிக்தககள் ேோதிக்கப்ேட்ட மக்களுக்கு விேிப்பு ர்வு 
நடவடிக்தககள் மற்றும் தகவல்கதை ேகிர்தல் ஆகிய சேயற்ேோடுகளுடன் ஆரம்ேிக்கும்.  

 
தற்பேோததய கட்டிடங்கதை தகர்க்க முன்னர் ேோதிக்கப்ேட்ட மக்களுடன் கலந்துதரயோடல்கள் 
பமற்சகோள்ைப்ேட்டு நஸ்ட ஈடும் முழுதமயோக சேலுத்தப்ேட பவண்டும். பமலும் அவர்களுக்கு 
அவ்விடத்தத விட்டு சவைிபயற பேோதுமோன கோலப்ேகுதியும் வேங்கப்ேட பவண்டும் (ஆக 
குதறந்தது 14 நோட்கள்).   
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அத்தியாயம் 11 
மீள்குடிசயற்ைத்திற்ைான வரவு சசலவுத்திட்டம் 

 

உருப்படி 
அலகு/இ
லக்ைம் 

 சதாகை 
/அலகுை
ைின் 

எண் ி
க்கை 

அலசைா
ன்றுக்ைா

ன 
ைிரயம்/ 
வதீம் 

சதாகை 
சதாகை 

சடாலரில்  

பேோக்குவரத்துக் 
சகோடுப்ேனவு  

வடீ்டு 
அலகுகள் 

38 5,000 185,000  $              1,022  

வருமோன 
இேப்பு  

வடீ்டு 
அலகுகள் 

7 

மோற்றம
தடயக்கூ

டும் 

660,000  $              3,646  

வோடதக 
சகோடுப்ேனவு  

வடீ்டு 
அலகுகள் 

ேோதிக்கப்
ேட்ட 
வடீ்டு 

அலகுகள் 

10, மோதம் 
36  

                              
15,000   

5,400,000  $            29,834  

வருமோன 
ேீரதமப்பு  

வடீ்டு 
அலகுகள் 

6 50,000 300,000  $              1,657  

குதற தீர்க்கும் 
குழு 

கூட்டத் 
தவத க
ைின் 
எண் ிக்
தக 

24 10,000 240,000 $              1,326  

சவைி 
கண்கோ ிப்பு 

மனித 
மோதங்கள்  

24 300,000 7,200,000 $            39,779  

உேசமோத்தம்    13,985,000 $            77,265  

எதிர்ேோரோ 
நிதல 

நூற்றுக்கு 20 2,797,000 $            15,453  

சமோத்தம்   16,782,000              92,718  

 

*ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கள் தற்பேோததய வோழ்விடத்தில் நிர்மோ ிக்கப்ேடவுள்ை 
அடுக்குமோடி குடியிருப்ேில் அதமக்கப்ேடவுள்ை வடீுகதை பகோரும் ேட்ேத்தில் 
அவேியமோன  தற்கோலிக ஏற்ேோடோகும். வோடதக வடீ்டில் வேிக்கும் திரும மோகோத 
சேண் ிற்கோன வோடதக சகோடுப்ேனவு ஏதனய சேலவுகைில் இருந்து 
வேங்கப்ேடும்.  

i. மதிப்ேடீு 
ii. 4 தோக்கவிதைவிற்குள்ைோக கூடிய குடும்ேங்கதை உள்ைடக்கியது 
iii. மதிப்ேடீு 

 

குறிப்பு 1: உள்ைக கண்கோ ிப்பு சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவின் 
ஊேியர்கைோல் பமற்சகோள்ைப்ேடும். எனபவ இதற்கோன ஒதுக்கீடுகள் மீள்குடிபயற்ற 
வரவுசேலவு திட்டத்தில் பமற்சகோள்ைப்ேடவில்தல. ேம்ேைங்கள் சேயற்த்திட்ட 
முகோதமத்துவ ேிரிவின் நதடமுதற சேலவில் ஒதுக்கப்ேட்டுள்ைன. 
 
குறிப்பு 2: சேண்கைின் வருமோனத்தத பமம்ேடுத்த நிதி அவேியமோயின் 
ஏதனயவற்றிற்கு ஒதுக்கப்ேட்டுள்ை நிதிதய ேயன்ேடுத்த முடியும் 

.US$ 1 = Rs.181.00 
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அத்தியாயம் 12 

ைண்ைா ிப்பு, மதிப்பீடு மற்றும் அைிக்கையிடல் 

கண்கோ ிப்பு நிகழ்ச்ேி திட்டம் சேயற்த்திட்டத்தத நதடமுதறப்ேடுத்தும் பேோது 
உண்டோக கூடிய குதறேோடுகதை கண்டுசகோள்ை உதவுகிறது. மீள்குடிபயற்ற 
கண்கோ ிப்ேிற்குள் தகவல் பேகரிப்பும் ேகுப்ேோய்வு, அறிக்தகயிடல் மற்றும் குறித்த 
தகவதல மீள்குடிபயற்ற சேயற்ேோட்டுத்திட்டத்தத நதடமுதறப்ேடுத்தும் பேோது 
ேயன்ேடுத்தல் ஆகிய சேயற்ேோடுகள் உள்ைடங்குகின்றன. பமலும் சேௌதீக மற்றும் 
நிதியியல் இலக்குகள் மற்றும் இடம்சேயர்ந்பதோருக்கோன உரிதமத்தகுதிகதை 
வேங்குதல் ஆகியனவும் உள்ைடங்குகின்றன.  

12.1 உள்ைை ைண்ைா ிப்பு 

உள்ைக கண்கோ ிப்பு சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவினோல் பமற்சகோள்ைப்ேடும். 
இதில் நகர அேிவிருத்தி அதிகோரேதேயினோல் நியமிக்கப்ேட்ட ேமூக நிபு ர் விபேட 
ே ியோற்றுவோர். மீள்குடிபயற்ற சேயற்ேோட்டுத்திட்டத்திற்கு ஏற்ே நலக்கோப்பு 
நடவடிக்தககள் நதடமுதறப்ேடுத்தப்ேடுவதத உள்ைக கண்கோ ிப்பு மூலம் உறுதி 
சேய்யப்ேடும்.  

ேமூக அலுவலகர்கைில் ஒருவர் சேயற்த்திட்டம் சதோடர்ேோன தரவுத்தைம் மற்றும் 
ேோதிக்கப்ேடும் ஒவ்சவோரு குடும்ேத்திற்குமோன ேிரத்திபயக பகோதவகதை 
பேணுவோர். ேோதிக்கப்ேட்ட குடும்ேங்கள் மற்றும் உறுப்ேினர்கள் சதோடர்ேோன தரவுகள் 
உரிய நிறுவனங்கைோல் பேகரிக்கப்ேட்டு தரவுத்தைத்தில் ேதிபவற்றப்ேடும். அத்துடன் 
ேோதிக்கப்ேட்ட மக்களுக்கு வேங்கப்ேடும் அதனத்து உதவிகளும் தரவுத்தைத்தில் 
ேதிபவற்றப்ேடும். தனி நேர்கள் மற்றும் தனி குடும்ேங்கள் சதோடர்ேோன தகவல் 
இரகேியமோனதவ என்ேதோல் அவற்தற சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவின் 
ஊேியர்களுக்கு மோத்திரபம ேோர்தவயிட முடியும். எனபவ அதவ 
இத யத்தைங்கைில் ேதிபவற்றப்ேடமோட்டோது. 

 

கூட்டு ஆதன முகோதமயோைர் மோதோந்தம் தரவுத்தை முகோதமயோைருக்கு 
மீள்குடிபயற்றப்ேட்ட குடும்ேங்கைோல் சேலுத்தப்ேட்ட கூட்டு ஆதன நிதியம், 
ேரோமரிப்பு கட்ட ம் ஆகியன சதோடர்ேோன விேரங்கதை அைிப்ேோர். மீள்குடிபயற்றம் 
சதோடர்ேோன சுருக்கமோன அறிக்தககள் (இரகேியமோன தகவல்கதை 
உள்ைடக்கோததவ) இத யங்கைில் ேதிபவற்றப்ேடும். 

குதறதீர்க்கும் சேோறிமுதற சதோடர்ேில் விபேட தரவுத்தைம் தயோரிக்கப்ேடும். 
குதறதீர்க்கும் குழுவின் சேயலோைரோல் தரவுத்தை முகோதமயோைருக்கு மோதோந்த 
அறிக்தககள் அனுப்ேப்ேட்டு தரவுத்தைத்தில் ேதிபவற்றப்ேடும். எனினும் தனி நேர் 
முதறப்ேோடுகள் சதோடர்ேோன விேரங்கள் இத யத்தில் சவைியிடப்ேடமோட்டோது. 
சுருக்கமோன அறிக்தககள் சேோதுமக்கள் ேோர்தவக்கோக சவைியிடப்ேடும். 

உள்ைக கண்கோ ிப்பு கீழ்வருவன சதோடர்ேில் அவதோனம் சேலுத்தும்; 
• மீள்குடிபயற்ற சேயற்ேோட்டுத்திட்டத்தின் நோைோந்த திட்டமிடல் மற்றும் 

விதனத்திறனோன நதடமுதறப்ேடுத்தல் 
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• நஸ்ட ஈடு மற்றும் ஏதனய சகோடுப்ேனவுகள் மற்றும் நன்தமகதை 
விதனத்திறனோகவும் சவைிப்ேதடத்தன்தமயுடனும் ேகிர்ந்தைித்தல் 

• தகவல் பேகரிப்பு, துலங்கல் மற்றும் ததடகதை இனம்கண்டு அவற்தற 
தீர்த்து சகோள்ைல் 

• தீர்மோனங்கதை அறிக்தகயிடல் 
• ஒவ்சவோரு குடும்ேத்திற்குமோன ேிரத்திபயக பகோதவகதை ேரோமரித்தல் 
• ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கைின் ேமூக சேோருைோதோர நிதலதமகள் சதோடர்ேோன 

அடிப்ேதட தகவல்கதை பேகரித்து ேரோமரித்தல். இதன் மூலம் எதிர்கோல 
ஒப்ேடீ்டு ேகுப்ேோய்வுகதை பமற்சகோள்ை முடியும். 

• சேயற்த்திட்ட பேோக்கு சதோடர்ேோன அறிக்தககதை தயோரித்தல் 
• நிறுவனங்கைிதடபய ஒருங்கித ப்தே உண்டோக்குதல் 

12.2: உள்ைை ைண்ைா ிப்பிற்ைான ைருவிைள் 

• ஆவ ங்கதை ஆய்வு சேய்தல் 
• ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கள் சதோடர்ேோன மதிப்ேோய்வு  
• ேிரதோன தகவல் பேகரிப்பு கலந்துதரயோடல்கள் 
• ஆேமோன விபேட ஆய்வுகள் 
• சதரிவு சேய்யப்ேட்ட குழு கலந்துதரயோடல்கள் 
• ேமூக மட்ட கூட்டங்கள் 
• அவதோனிப்புக்கள் 

12.3: சவைியை ைண்ைா ிப்பு 

சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவு சவைியக கண்கோ ிப்ேிற்சகன சுயோதீன 
கண்கோ ிப்ேோைர் அல்லது நிறுவனத்தத ஈடுேடுத்தும். இக்கண்கோ ிப்ேின் பநோக்கம் 
நலக்கோப்பு நடவடிக்தககள் உரிய முதறயில்  நதடமுதறப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ைனவோ, 
அதவ அவற்றின் பநோக்கங்கதை எட்டியுள்ைனவோ இல்தலசயனில் எத்ததகய 
நடவடிக்தககள் ேீர்சேய்ய பமற்சகோள்ைப்ேட பவண்டும் ஆகியன சதோடர்ேில் 
ஆரோயப்ேடும். சவைியக கண்கோ ிப்ேில் இரு பநோக்கங்கள் கோ ப்ேடுகின்றன; 

• நலக்கோப்பு நடவடிக்தககள் அங்கீகரிக்கப்ேட்ட ேட்டகத்திற்கு அதமவோக 
பமற்சகோள்ைப்ேடுவதத உறுதி சேய்தல் 

• ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கைின் ேோதிப்புக்கள் கருத்திற்சகோள்ைப்ேட்டு உரிய 
நடவடிக்தககள் பமற்சகோள்ைப்ேட்டதத உறுதி சேய்தல் அத்துடன் 
அம்மக்கைின் வோழ்வோதோரம் மற்றும் வோழ்க்தக தரம் 
பமம்ேட்டுள்ைதமதய அல்லது மீைதமக்கப்ேட்டுள்ைதமதய உறுதி 
சேய்தல் 

 
சேயற்த்திட்ட ே ிப்ேோைர் சகோள்முதல் நிபு ரின் துத யுடன் சவைியக 
கண்கோ ிப்ேிற்கோன ஆவ ங்கதை தயோரித்து சவைியக 
கண்கோ ிப்ேோைர்கைிடமிருந்து விதலமனுக்கள் உள்ைிட்ட முன்சமோேிவுகள் 
பகோரப்ேட்டு ே ிப்ேோைர் ததலதமயிலோன குழுவினோல் சதரிவு பமற்சகோள்ைப்ேடும். 

12.4: சவைியை ைண்ைா ிப்பின் சநாக்ைங்ைள் 

• மீள்குடிபயற்ற சேயற்ேோட்டுத்திட்டம் அங்கீகரிக்கப்ேட்ட திட்டங்கள் 
மற்றும் சேயல்முதறக்கதமவோக நதடமுதறப்ேடுத்தப்ேட்டதத உறுதி 
சேய்தல்; 

• மீள்குடிபயற்ற சேயற்ேோட்டுத்திட்டத்தின் பநோக்கங்கள் 
அதடயப்ேட்டுள்ைதமதய மதிப்ேடீு சேய்தல் 
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• ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கைின் வோழ்வோதோரம் மற்றும் வோழ்க்தக தரம் 
பமம்ேட்டுள்ைதம அல்லது மீைதமக்கப்ேட்டுள்ைதமதய உறுதி சேய்தல் 
இல்லோவிடில் பமம்ேடுத்துவதற்கோன வேிவதககதை முன்சமோேிதல் 

• மீள்குடிபயற்றம், உரிதமத்தகுதி மற்றும் குதறதீர்க்கும் குழுவின் 
சேயற்ேோடுகள் சதோடர்ேோக ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கைின் கருத்துக்கதை 
பகட்டறிதல் 

• அதனத்து நதடமுதறப்ேடுத்தும் நிறுவனங்கைினதும் சேயற்ேோடுகதை 
மதிப்ேிடல் 

• ேமூக அேிவிருத்தி இலக்குகைின் அதடவுமட்டத்தத அறிதல் 
• உள்ைக கண்கோ ிப்ேின் அதனத்து அறிக்தககதையும் மதிப்ேோய்வு 

சேய்தல் 
 
சவைியக கண்கோ ிப்பு நிறுவனம் சேயற்த்திட்ட நதடமுதறப்ேடுத்தலுக்கு 
முன்னதோக அடிப்ேதட தகவல் பேகரிப்சேோன்தற பமற்சகோள்ளும். அத்துடன் 
கோலத்திற்கு கோலம் குறித்த பேகரிக்கப்ேட்ட தகவதல புதுப்ேிக்கும் 
நடவடிக்தககைிலும் ஈடுேடும். சவைியக கண்கோ ிப்ேின் மூலம் கிதடக்கும் 
அறிக்தககள் சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவிடம் ேமர்ப்ேிக்கப்ேட்டு 
சேயற்த்திட்ட வேிப்ேடுத்தல் குழுவில் ேரிேீலிக்கப்ேடும். அத்துடன் சவைியக 
கண்கோ ிப்ேோைருக்சகன ஆய்சவல்தல ஆவ சமோன்று வேங்கப்ேட பவண்டும்.  

12.5:ைண்ைா ிப்பு சுட்டிைள் 

சேயற்த்திட்டத்திற்கோன கண்கோ ிப்பு சுட்டிகள் அட்டவத  12.1 இல் 
கோட்டப்ேட்டுள்ைன; 

அட்டவக  12.1:  ைண்ைா ிப்பு சுட்டிைள் 
வகை சுட்டிைள் மாைிைள் 

ச
ேய

ல்
மு

த
ற
 சு

ட்
டி
கள்

 

ஊேியர்கள் அதனத்து மீள்குடிபயற்றத்துடன் சதோடர்புதடய 
ஊேியர்களும் உரிய பநரத்தில் 
ே ிக்கமர்த்தப்ேட்டோர்கைோ? 
சேயற்த்திட்ட அலுவலகர்ளுக்கு ேயிற்ேி வேங்கப்ேட்ட 
ேயிற்ேியில் ேங்பகற்ற நில அதைதவயோைர்கள் மற்றும் 
விதலமதிப்ேடீ்டோைர்கள், மீள்குடிபயற்ற 
அலுவலகர்கைின் எண் ிக்தக 
உருவோக்கப்ேட்ட கை அலுவலகங்கைின் எண் ிக்தக 

 கலந்துதரயோடல் கலந்துதரயோடல்கள் உரிய கோல அட்டவத  ேிரகோரம் 
பமற்சகோள்ைப்ேட்டனவோ? 
ேங்குதோரர்களுடன் பமற்சகோள்ைப்ேட்ட விேிப்பு ர்வு 
கூட்டங்கைின் எண் ிக்தக 
ேகிர்ந்தைிக்கப்ேட்ட துண்டு ேிரசுரங்கைின் எண் ிக்தக 
ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கைில் தமது உரிதமத்தகுதி சதோடர்ேில் 
அறிந்துள்பைோர்? 

ேங்பகற்பு அலுவலகர்களுக்கு பமற்சகோள்ைப்ேட்ட ேயிற்ேிகைின் 
எண் ிக்தக 
ேகிர்ந்தைிக்கப்ேட்ட ேிற்பறடுகைின் எண் ிக்தக 
ேயிற்ேிகைில் ேங்பகற்ற ஊேியர்கைின் 
மீள்குடிபயற்ற சேயற்ேோட்டுத்திட்டத்தில் 
குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ை குழுக்கள் ஏற்ேடுத்தப்ேட்டுள்ைனவோ? 

குதறதீர்த்தல் 
 

ஏற்ேடுத்தப்ேட்ட குதறதீர்க்கும் குழுக்கள் 
ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கள் எந்தைவிற்கு குதறதீர்க்கும் 
சேோறிமுதற சதோடர்ேோக அறிந்துள்ைோர்கள்? 
ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கள் யோரோவது குதறதீர்க்கும் 
சேோறிமுதறதய தகயோண்டோர்கைோ? அவற்றின் 
முடிவுகள் என்ன? 
முரண்ேோடுகள் தீர்க்கப்ேட்டனவோ? கிதடக்கப்சேற்ற 
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மற்றும் தீர்க்கப்ேட்ட முதறப்ேோடுகைின் எண் ிக்தக 

ச
வ
ை
ிப்
ேோ

ட்
டு
 சு

ட்
டி
கள்

 

கோ ிதய தகவேம் 
சகோண்டிருத்தல் 

தகவேப்ேடுத்திய அரே கோ ியின் வதக மற்றும் 
விஸ்தீர ம்? 
சேயற்த்திட்டத்தத நதடமுதறப்ேடுத்துவதற்சகன 
அவேியமோன கோ ி உரிய பநரத்தில் 
தகவேப்ேடுத்தப்ேட்டதோ? 

கட்டதமப்புக்கள் தகவேப்ேடுத்தப்ேட்ட தனியோர் கட்டதமப்புக்கைின் 
வதக, எண் ிக்தக மற்றும் விஸ்தீர ம் 
தகவேப்ேடுத்தப்ேட்ட அரே கட்டதமப்புக்கைின் வதக, 
எண் ிக்தக மற்றும் விஸ்தீர ம் 
தகவேப்ேடுத்தப்ேட்ட ேமூக கட்டதமப்புக்கைின் வதக, 
எண் ிக்தக மற்றும் விஸ்தீர ம் 

  

நஸ்ட ஈடு மற்றும் 
புனர்வோழ்வு  
 

ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கள் மீள்குடிபயற்ற சேயற்ேோடுகள் 
மற்றும் உரிதமத்தகுதி சதோடர்ேில் அறிந்து 
தவத்துள்ைனரோ? 
அதனத்து ேோதிக்கப்ேட்ட மக்களுக்குமோன 
உரிதமத்தகுதிகள் வேங்கப்ேட்டுள்ைனவோ? 
நஸ்ட ஈடு உரிய பநரத்தில் வேங்கப்ேட்டதோ? 
மீள்குடிபயற்ற சேயற்ேோட்டுத்திட்டத்தின் ேடி எத்ததன 
பேர்  மோற்று வடீுகதை சேற்றுக்சகோண்டனர்? 
சேலுத்தப்ேட்ட சகோடுப்ேனவுகைின் வதக, எண் ிக்தக 
மற்றும் சமோத்தம் 
ேோதிக்கப்ேட்ட வியோேோர நடவடிக்தககளுக்கு மீை 
கட்டிசயழுப்ே உரிய உதவி கிதடத்ததோ?  
தோக்கவிதைவிற்குள்ைோக கூடிபயோருக்கு 
வருமோனமீட்டும் வோய்ப்புக்கள் வேங்கப்ேட்டனவோ? 
மீள்குடிபயற்ற சேயற்ேோட்டுத்திட்டம் மற்றும் மீள் 
குடிபயற்ற சகோள்தக ேட்டகத்தில் குறிப்ேிடப்ேட்டவோறு 
ேமூகத்திற்கோன வேதிகள் வேங்கப்ேட்டனவோ? 
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குடும்ேங்கைின் 
வருமோனமீட்டும் 
இயலுதம 
 

வங்கிகள் மற்றும் ஏதனய மூலங்கைில் இருந்து சேற்ற 
கடன்கைின் எண் ிக்தக 
வருமோன மீைதமப்பு திட்டத்தின் கீழ் சேற்ற உதவிகைின் 
எண் ிக்தக 
சேயற்த்திட்டத்தின் கீழ் வேங்கப்ேட்ட 
பவதலவோய்ப்புக்கைின் எண் ிக்தக 
முன்தனய அதமவிடத்தத விட தற்பேோததய 
அதமவிடத்தில் சதோேில், உற்ேத்தி மற்றும் வைங்கள் 
சதோடர்ேில் ஏற்ேட்ட மோற்றங்கள்? 
முன்தனய அதமவிடத்தத விட தற்பேோததய 
அதமவிடத்தில் ஏற்ேட்ட வருமோனம் மற்றும் சேலவு 
சதோடர்ேோன மோற்றங்கள்? 
இந்த மோற்றங்களுக்கதமவோக மீள்குடிபயற்றப்ேட்ட 
மக்கைின் வருமோனம் மோற்றமதடந்துள்ைதோ? 
வோழ்க்தக தரம் சதோடர்ேில் ஏற்ேட்ட மோற்றங்கள் 
தோக்கவிதைவிற்குள்ைோக கூடிய மக்களுக்கு ஏற்ேட்ட 
மோற்றங்கள் 

சேண்கைின் நிதலயில் 
ஏற்ேட்ட மோற்றங்கள் 

ேமூக மட்ட நடவடிக்தககைில் ேங்பகற்றல் 
சதோேில்வோய்ப்பு இேப்பு 
ேோல் ேோர்ந்த ேிரச்ேதனகதை எதிர்சகோள்ளும் ஆற்றல் 
சேயற்த்திட்ட நடவடிக்தககைில் ேங்பகற்பு 
 

ேிறுவர்கைின் 
நிதலயில் ஏற்ேட்ட 
மோற்றங்கள் 

ேிள்தைகள் ேோடேோதல சேல்வதில் ஏற்ேட்ட மோற்றம் 
புதிய ேோடேோதலகளுக்கு சேல்லும் ேிள்தைகைின் 
எண் ிக்தக 
கல்வி மட்டத்தில் ஏற்ேட்ட பமம்ேோடு 

புதிய குடிபயற்றம் 
மற்றும் மக்கள் 
சதோதக 

சுபதே மக்களுடன் முரண்ேோடுகள் ஏதும் ஏற்ேட்டதோ? 
கூட்டு ஆதன முகோதமத்துவ குழு 
அதமக்கப்ேட்டுள்ைதோ? 



  

70 | P a g e  
 

 

12.6 மதிப்பீட்டுத்திட்டம் 

சேயற்த்திட்டத்தத நதடமுதறப்ேடுத்தும் பேோதும் அதன் ேின்னரும் 
மீள்குடிபயற்றம் சதோடர்ேோன இலக்குகள் எட்டப்ேட்டுள்ைதோ என்ேது சதோடர்ேில் 
மதிப்ேடீு பமற்சகோள்ைப்ேடும். அத்துடன் ஒபேபேகரபுரவில் ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கைின் 
வோழ்வோதோரம் மீைதமக்கப்ேட்டுள்ைதோ மற்றும் பமம்ேடுத்தப்ேட்டுள்ைதோ என்ேது 
சதோடர்ேில் மதிப்ேடீு பமற்சகோள்ைப்ேடும். மதிப்ேடீ்டின் பேோது விதனதிறன், 
விதைதிறன், ேோதிப்பு மற்றும் நிதலத்து நிற்கும் தன்தம என்ேன சதோடர்ேில் 
சேயற்த்திட்ட இலக்குகள் மதிப்ேடீு சேய்யப்ேட்டு இதன் முடிவுகள் எதிர்கோல 
மீள்குடிபயற்ற திட்டமிடல் நடவடிக்தககளுக்கு ேயன்ேடுத்தப்ேடும்.  

மதிப்ேடீு கண்கோ ிப்ேில் இருந்து அதன் ேரந்த விடயப்ேரப்பு, குதறந்த பநரம் 
மற்றும் சுயோதீன நிபு ர்கைின் ஈடுேோடு ஆகியவற்றின் கோர மோக மோறுேடுகிறது. 
 
மதிப்ேடீு கீழ்வரும் பநோக்கங்கதை சகோண்டுள்ைது; 

• விதனதிறன்: வைங்கதை ேிக்கனமோக ேயன்ேடுத்தல் 
• விதைதிறன்: இலக்குகைின் அதடவு மட்டம் 
• ேோதிப்பு: சேயற்த்திட்டத்துடன் சதோடர்புதடய திட்டமிட்ட அல்லது 

திட்டமிடப்ேடோத, ேோதக/ேோதக ேோதிப்புக்கள். பதேிய ரீதியில் 
சேயற்த்திட்டத்தின் முக்கியத்துவம் 

 
சேயற்த்திட்ட இ க்கப்ேோட்தட அடிப்ேதடயோக சகோண்டு மதிப்ேடீு 
பமற்சகோள்ைப்ேடும்: 
நிதலத்து நிற்கும் தன்தமயில் சேயற்த்திட்டம் நிதறவதடந்த ேின்னரும் அது 
எவ்வோறு ேோதிக்கப்ேட்ட மக்களுக்குநன்தம ேயக்கும் என்ேது சதோடர்ேில் 
மதிப்ேிடப்ேடும் (சவைியக நிதியடீ்டங்கள்). 
சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவினோல் சதரிவு சேய்யப்ேடும் சவைியக 
நிறுவனத்தினோல் பமற்சகோள்ைப்ேடும். இச்சேயற்ேோட்டில் ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கைின் 
ஆழ்ந்த ஈடுேோட்டுடன் ேங்பகற்ேது உறுதிப்ேடுத்தப்ேட பவம்டும். அதுமட்டுமின்றி 
அதனத்து ேங்குதோரர்கைது கருத்துக்களும் பகட்கப்ேட பவண்டும்.  

12. 7 அைிக்கையிடல் சதகவப்பாடுைள் 

கண்கோ ிப்பு அறிக்தகயிடலில் கீழ்வருவன உள்ைடங்கும்; 
• கோல முதற அறிக்தககள் (மோதோந்தம்: உள்ைக, கோலோண்டு மற்றும் 

வருடோந்தம்) 
• தற்கோலிக அறிக்தககள்- ஒரு குறிப்ேிட்ட விடயம் சதோடர்ேில் 

முகோதமத்துவத்தின் பவண்டுபகோளுக்கதமய தயோரிக்கப்ேடும் அறிக்தககள் 
• உத்திபயோகப்ேற்ற முகோதமத்துவ மீைோய்வு கூட்டங்கைின் பேோது 

வேங்கப்ேடும் உள்ைக குறிப்புக்கள் அல்லது வோய்சமோேி விைக்கங்கள் 

 மீள் குடிபயற்ற சேயற்ேோட்டுத்திட்டத்தில் குறிப்ேிடப்ேட்ட 
அதனத்து குழுக்களும் ஏற்ேடுத்தப்ேட்டுள்ைனவோ? 
புதிட குடிபயற்றகோரர்கள் கூட்டு ஆதன முகோதமத்துவ 
கட்ட த்தத ஒழுங்கோக சேலுத்துகின்றனரோ? 
சேோது வேதிகளுக்கோன கட்ட த்தத சேலுத்தோத 
குடும்ேங்கைின் எண் ிக்தக? 
சதோற்று பநோய்கள் அதிகரித்துள்ைனவோ? 
மீள்குடிபயற்றத்தின் ேின்னர் ேோடேோதல கல்விதய 
இதடநிறுத்தும் வதீம் அதிகரித்துள்ைதோ? 
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அறிக்தககள் அதனத்தும் ஒபர விதமோன மோதிரிக்கதமவோக தயோரிக்கப்ேடுவதோல் 
முன்தனய அறிக்தககளுடன் இலகுவில் ஒப்ேிடக்கூடியதோக அதமயும். 

12.8 அைிக்கையிடல் சபாறுப்புக்ைள் 

ேோதிக்கப்ேட்ட மக்களுக்கு அறிக்தக ேமர்ப்ேித்தல் சேோறுப்புகூறும்  தன்தமதய 
அதிகரிக்கும். இம்மட்டத்தில் அறிக்தகயிடல் சேோறிமுதற ேோதர மோனதும் 
அதனவருக்கும் அதடய கூடியதோகவும் கோ ப்ேடும். நலக்கோப்பு நடவடிக்தககள், 
துண்டுப்ேிரசுரங்கள் மற்றும் ேிற்பறடுகள் ஆகியன இவ்வறிக்தககைில் 
உள்ைடங்குவதுடன் அவற்தற மக்களுக்கும் ேகிர்ந்தைிக்க முடியும். 
சேயற்த்திட்டத்தின் மோதோந்த முன்பனற்ற பேோக்கு சதோடர்ேோன கூட்டங்கைின் 
பேோதும் அறிக்தககள் தயோரிக்கப்ேடும்.  

• சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவு மற்றும் சேயற்த்திட்ட வேிப்ேடுத்தல் 
குழு மற்றும் ேங்குதோரர் கூட்டங்களுக்கு அறிக்தக ேமர்ப்ேித்தல் 

• கண்கோ ிப்பு மற்றும் மதிப்ேடீ்டு அலகு சேயற்த்திட்ட பேோக்கு சதோடர்ேில் 
சேயற்த்திட்ட ே ிப்ேோைருக்கு அறிக்தக ேமர்ேிக்க, ே ிப்ேோைரோல் 
சேயற்த்திட்ட வேிப்ேடுத்தல் குழுவிற்கு அறிக்தக ேமர்ப்ேிக்கப்ேடும்.  

12.9 அைிக்கையின் உள்ைடக்ைம் 

அறிக்தகயிடலில் கீழ்வருவன சதோடர்ேில் கவனம் சேலுத்தப்ேடும்; 
• ஒவ்சவோரு வதகயிலும் ேோதிக்கப்ேட்ட மக்கள் 
• உதடக்கப்ேடும் கட்டிடங்கள்/கட்டதமப்புக்கைின் எண் ிக்தக 
• சேயற்த்திட்ட முகோதமத்துவ ேிரிவோல் உதவி வேங்கப்ேட்ட 

தோக்கவிதைவிற்குள்ைோக கூடிய மக்கைின் வதக மற்றும் எண் ிக்தக 
• அறிக்தகயிடப்ேட்ட ேோதிக்கப்ேட்ட சேண்கைின் ேோல்ேோர்ந்த 

ேிரச்ேதனகைின் எண் ிக்தக 
• தீர்க்கப்ேட்ட ேோதிக்கப்ேட்ட சேண்கைின் ேோல்ேோர்ந்த ேிரச்ேதனகைின் 

எண் ிக்தக 
• சுகோதோர அதிகோரிகளுக்கு அறிக்தகயிடப்ேட்ட ேோலியல் ேோர்ந்த 

பநோய்கைின் எண் ிக்தக 
• சேோலீஸோருக்கு அறிவிக்கப்ேட்ட குற்றங்கைின் எண் ிக்தக 
• வருமோனம் மற்றும் வோழ்வோதோர மீைதமப்பு உதவி அவேியமோன 

குடும்ேங்கைின் எண் ிக்தக 
• வருமோன மீைதமப்பு நிகழ்ச்ேி திட்டம் மூலம் உதவி வேங்கப்ேட்ட 

குடும்ேங்கைின் எண் ிக்தக 
• நடோத்தப்ேட்ட குதறதீர்க்கும் குழுவின் கூட்டங்கைின் எண் ிக்தக 
• குதறதீர்க்கும் குழுவிற்கு கிதடத்த முதறப்ேோடுகைின் எண் ிக்தக 
• குதறதீர்க்கும் குழுவினோல் தீர்வு வேங்கப்ேட்ட முதறப்ேோடுகைின் 

எண் ிக்தக மற்றும் திகதி 
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இற்றறவறைப்படுத்தப்பட்ட  நட்டஈடட்ு வாை்ப்படம் 

இல

. 

ககோ

வை 

இல. 

ைருமோன 

மூலம் 

மோதோந்

த 

ைருமோ

னம் 

போதிப்பு

க் 

குட்பட்ட 

மோதோந்த 

ைருமோன

ம் 

ைருமோம் 

இழப்பு 

(90000.00

) 

ைருமோ 

மீளவம

ப்பு 

(50000.00

) மற்றும் 

/ 

அல்லது 

இடம் 

போதுகோ

ப்பு 

(50000.0

0) 

கருத்துக்கள் 

01 10 பலசரக்கு 

கவட 
35000.00 20000.00 120000.00 50000.00 இல்

வல 

மோற்றீடு 

ைழங்கப்படட்ுள்ள

து.  

02 24 கைல்டிங் 

ஷோப் 
50000.00 15000.00 90000.00 50000.00 இல்

வல 

கைல்டிங் 

கைவலத் 

தளத்துக்கு இடம் 

ைழங்கப்படட்ுள்ள

து.  

03 15 ததோழிலோ

ளி 
25000.00 ஏதுமில்

வல 

இல்வல இல்வல ஆம், 

50000.00 

உளகநோயினோல் 

போதிக்கப்படட்ுள்

ள அைரது 

மகளுக்கு விகசட  

சிகிசவ்ச 

அைசியமோகும். 

04 23 கைவல 

ைோய்ப்பற்

ற  

25000.00 ஏதுமில்

வல 

இல்வல இல்வல ஆம், 

50000.00 

அங்கீவீனமுற்ற 

நபதரோருைரோகும். 

விகசட ைருமோன 

மூலதமோன்று 

அைசியமோகும்.  

05 36 - N/A ஏதுமில்

வல 

இல்வல இல்வல ஆம், 

50000.00 

மோததமோன்றுக்கு 

ரூபோ 5000 இற்குக் 

குவறைோன 

ைருமோன 

தபறுகின்ற   

06 12 சுயததோ

ழில் – 

தைற்றி

வல 

விற்பவன 

15000.00 15000.00 90000.00 இல்வல ஆம், 

50000.00 

கணனிடமிருந்து 

பிரிந்து மற்றும் 

ஆண் 

பிள்வளகளுடன் 

ைசித்துைரும் 

தந்வத  

07 14 சுயததோ

ழில் – 

இளநீர ்

விற்பவன 

N/A 10000.00 90000.00 50000.00  

அல்லது 

இடம் 

 

இல்

வல 

ந.அ.அதிகோரச

வபயினோல் ரூபோ 

50000 அல்லது 

இளநீர ் மற்றும் 

கரத்வதவயத் 

தரித்து நிறுத்த 

இடம் ைழங்கல்  

08 18 சுயததோ

ழில் – 

திண்பண்

ட 

25000.00 15000.00 90000.00 50000.00  

அல்லது 

இடம் 

இல்

வல 

ந.அ.அதிகோரச

வபயினோல் ரூபோ 

50000 அல்லது 

உணவுக் 



  

73 | P a g e  
 

 
 

விற்பவன கரத்வதவய 

தரித்து  நிறுத்த 

இடம் ைழங்கல்  

09 33 சுயததோ

ழில் – ஐஸ் 

கிறீம் 

விற்பவன   

25000.00 10000.00 90000.00 50000.00 இல்

வல 

தசயற்திட்டத்தி

னோல் 

போதிக்கப்பட்கடோ

வர 

ஊக்குவிக்கும் 

தபோருடட்ு 

நடமோடும் 

கரத்வததயோன்

வற தகோள்ைனவு 

தசய்தல் மற்றும்  

ஐஸ்கிறீம் 

தயோரிப்பதற்கு 

பயிற்சியளித்தல்  

10 09 சுயததோ

ழில் – 

அப்பம் 

விற்றல் 

30000.00 5000.00 90000.00 50000.00 

அல்லது 

இடம்  

இல்

வல 

ந.அ.அதிகோரச

வபயினோல் ரூபோ 

50000 அல்லது 

அப்பம் 

விற்பதற்கு இடம் 

ைழங்கல்  

11 04 தைளிநோ

டட்ு வீடட்ு 

உதவியோ

ளர ் 

N/A N/A இல்வல இல்வல ஆம், 

50000.00 

பிரிந்துள்ள 

மற்றும்  

போட்டியுடன் 

ைசிக்கும் 

பிள்வளகள்  

12 06 கைவல 

ைோய்ப்பற்

ற 

N/A N/A இல்வல இல்வல ஆம், 

50000.00 

தபண்கவள  

குடும்பத் 

தவலவிகளோக 

தகோண்ட 

குடும்பங்கள்  

13 01 தைளிநோ

டட்ு வீடட்ு 

உதவியோ

ளர ்

N/A N/A இல்வல இல்வல ஆம், 

50000.00 

போட்டியுடன் 

ைசித்து ைரும் 

பிள்வளகள் 

மற்றும் தந்வத 

யிடமிருந்து 

பிரிந்த  

14 02 தைளிநோ

டட்ு வீடட்ு 

உதவியோ

ளர ்

N/A N/A இல்வல இல்வல ஆம், 

50000.00 

தந்வதயுடன் 

ைசிக்கும் 

பிள்வளகள், 

கமசன், தந்வத 

மற்றும் ஒரு மகன் 

கல்வியறி 

வில்லோதைன்,  

மகன் ஒருைன் 

சுகயீனமோக 

வுள்ளோன். விகசட 

கல்வியறிவு 

அைசியமோகும்.  


