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நிறைவேற்றுச்சுருக்கம் 

சசேற்திட்ட ேிபரம்: இச்சசேற்த்திட்டத்தின் கீழ் முக்கிே உட்கட்டனமப்பு வசதிகளான 
புனகேிரத வனலேனமப்பு, சநடுஞ்சானலகள், வதீிகள், நீர் வழங்கல் மற்றும் மின்சார 
வனலேனமப்பு மற்றும் சதானலத்சதாடர்பு முனறனம ஆகிேவற்றிற்கு ஆபத்னத 
வினளவிக்க கூடிே மண்சரிவின் தாக்கங்கனள குனறக்கும் நடவடிக்னககள் 
நனடமுனறப்படுத்தப்படும். இதன் கீழ் மூன்று பிரதான வனககனள சகாண்ட தணிப்பு 
நடவடிக்னககள் இனம்காணப்பட்டுள்ளன; 1. சரிவனடேக்கூடிே பகுதிகளில் நீர் 
வடிந்யதாடுவதற்கான வடிகாலனமப்னப யமம்படுத்தல். 2. சாய்வின் பலத்தினன 
அதிகரிக்கும் சபாருட்டு சாய்வின் திருத்தங்கனள யமற்சகாள்ளல். 3. சாய்வின் 
ஸ்திரத்தன்னம நீண்டகாலம் நினலத்திருக்கும் சபாருட்டு மண்சரிவு கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்னககனள யமற்சகாள்ளல்.  

ஏற்படக்கூடிே சமூக ைட்ட தாக்கங்கள்: பிரதான சமூகமட்ட தாக்கங்களாக கட்டிடங்கள், 
நிலம், கட்டனமப்புக்கள், வருமானம், உற்பத்திசார் உட்கட்டனமப்பு வசதிகள் மற்றும் 
பேிர்கள் ஆகிேவற்றுக்கு சசேற்த்திட்டத்துடன் சதாடர்புனடே மண்சரிவு தணிப்பு 
நடவடிக்னககள் மற்றும் மண்சரிவு தணிப்பு நடவடிக்னககள் இடம்சபறும் பகுதிகளில் 
வாழும் மக்கனள தற்காலிகமாக யவறு இடங்களில் மீளக்குடிேமர்த்தும் யபாது ஏற்படும் 
பாதிப்புக்கள் கருதப்படும்.  

சமூக முகாறைத்துே ைற்றும் ைீள்குடிவேற்ை திட்டைிடல் சட்டகம்: சமூக முகானமத்துவ 
மற்றும் மீள்குடியேற்ற திட்டமிடல் சட்டகம் சமூக மட்ட பாதிப்புக்கள், சமூக நலக்காப்பு 
நடவடிக்னககனள அமுல்ப்படுத்தல், பாதிக்கப்பட்யடாரின் குனறதீர்த்தல், ஆயலாசனன 
கலந்துனரோடல், சவளிப்படுத்துனக, கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்படீு உள்ளிட்ட சமூக மட்ட 
சசேற்பாட்டு திட்டங்கனள வினனத்திறனான முனறேில் நனடமுனறப்படுத்துவதற்கான 
நிறுவன ஒழுங்கனமப்பு ஆகிேவற்னற சகாண்டுள்ளது. இந்த  சமூக முகானமத்துவ 
மற்றும் மீள்குடியேற்ற திட்டமிடல் சட்டகத்தினுள் சமூக உள்ளடக்குனக மற்றும் 
சபாறுப்புக்கூறும் தன்னம ஆகிேன சதாடர்பில் யமற்சகாள்ள யவண்டிே அணுகுமுனற 
சதாடர்பிலும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சட்டகத்தின் அடிப்பனடேில் ஒவ்சவாரு தணிப்பு 
நடவடிக்னக யமற்சகாள்ளப்படவுள்ள இடங்களுக்கும் பிரத்தியேகமான சமூக பாதிப்பு 
மதிப்படீு மற்றும் அதனுடன் இனணந்த சசேற்பாட்டு திட்டம் ஆகிேன தோரிக்கப்படும்.  

சமூக பாதிப்புக்களுக்கான தணிப்பு நடேடிக்றககள்: சமூக முகானமத்துவ மற்றும் 
மீள்குடியேற்ற திட்டமிடல் சட்டகம் யதசிே கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சசேற்திட்டத்தின் 
திட்டமிடல், நனடமுனறப்படுத்தல் மற்றும் முகானமத்துவ கட்டங்களின் யபாது உரிே 
சமூக நலக்காப்பு விடேங்கள் நனடமுனறப்படுத்தப்படுவதனன உறுதி சசய்ே உதவுகிறது. 
அத்துடன் சசேற்த்திட்டத்னத நனடமுனறப்படுத்தும் யபாது ஏற்படக்கூடிே சமூக 
பாதிப்புக்கனள இனம்கண்டு அவற்னற தணிப்பதற்கான நடவடிக்னககனள யமற்சகாள்ள 
யதசிே கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. மண்சரிவு தணிப்பு சசேற்திட்டம் 
அதனால் ஏற்படக்கூடிே மீள்குடியேற்ற சசேற்பாடுகனள குனறத்துள்ளதுடன் 
நனடமுனறப்படுத்தலின் யபாது தற்காலிக மீள்குடியேற்ற சசேற்பாடுகனள யமற்சகாள்ள 
யவண்டியேற்படும். சசேற்திட்டத்தின் ஆரம்ப கட்டத்தில் காணிகளின் உரினமோளர்களுடன் 
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குறித்த காணிகளில் மண்சரிவு தணிப்பு சசேற்த்திட்டம் நனடமுனறப்படுத்தப்படுவதற்கும் 
அக்குறித்த சசேற்பாடுகள் நினறயவறும் வனர அவர்கள் யவறு இடங்களுக்கு 
இடம்சபேர்வதற்கான இணக்கப்பாட்னடயும் உள்ளடக்கிே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 
யமற்சகாள்ளப்பட யவண்டும். சசேற்த்திட்ட நடவடிக்னககளால் எந்தசவாரு நபருக்யகா 
அல்லது அவர்களது உனடனமகளுக்யகா சசேற்திட்ட நடவடிக்னககளினால் இழப்புக்கயளா 
அல்லது பாதிப்புக்கயளா ஏற்பட்டால் அவர்களுக்கு நனடமுனற சந்னதப்சபறுமதிக்யகற்ப 
நஷ்ட ஈடு வழங்கப்பட யவண்டும். சசேற்த்திட்ட பகுதிகளில் வாழும் மக்களுக்கு 
வழங்கப்படும் வசதிகள் மற்றும் அவற்றுக்கு தகுதி சபறுவதற்கான அளனவகள் ஆகிேன  
உரினமத்தகுதி அனமவுரு காட்டிேில் காட்டப்பட்டுள்ளன.  

பாதிக்கப்பட்வடாரின் குறைதரீ்க்கும் சபாைிமுறை: முன்சமாழிேப்பட்டுள்ள குனறதீர்க்கும் 
சபாறிமுனறேில் மூன்று அடுக்குகள் காணப்படுகின்றன: a) உள்ளூர் குனறதீர்க்கும் குழு- 
ஆரம்பத்தில் பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினர் சசேற்த்திட்ட முகானமத்துவ பிரிவின் சமூக 
அபிவிருத்தி அலுவலகர்களுக்கு தமது குனறசதாடர்பில் அறிவிப்பர். அதனன சமூக 
அபிவிருத்தி அலுவலகர் உள்ளூர் குனறதீர்க்கும் குழுவிற்கு அறிவிப்பார். அதனனேடுத்து 
உள்ளூர் குனறதீர்க்கும் குழு கிராம யசனவோளரின் உதவியுடன் குறித்த குனறகனள 
ஒருவாரத்திற்குள் தீர்க்க யவண்டும்.        b)  மாவட்ட மட்ட குனறதீர்க்கும் குழு - 
உள்ளூர் குனறதீர்க்கும் குழுவினால் குறித்த விடேத்னத தீர்க்க முடிோத பட்சத்தில் 
மாவட்ட மட்ட குனறதீர்க்கும் குழுவிற்கு சசேற்த்திட்ட முகானமத்துவ பிரிவின் சமூக 
அபிவிருத்தி அலுவலகர் ஊடாக உரிே ஆவணங்களுடன் அறிவிக்கப்பட யவண்டும். 
அதனடிப்பனடேில் மாவட்ட மட்ட குனறதீர்க்கும் குழு சசேற்திட்ட பங்குதாரர் 
நிறுவனங்களுடன் கலந்துனரோடி இரு வாரங்களுக்குள் தமது தீர்மானத்னத அறிவிக்க 
யவண்டும்.  c) சுோதீன குனறதீர்க்கும் குழு - மாவட்ட மட்ட குனறதீர்க்கும் குழுவினால் 
முன்னவக்கப்பட்ட தீர்வு அல்லது தீர்மானம் சதாடர்பில் பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினர் 
திருப்திேனடோத பட்சத்தில் அவர்கள் சுோதீன குனறதீர்க்கும் குழுவிடம் யமன்முனறேடீு 
சசய்ேலாம். இக்குழு இரு வாரங்களுக்குள் சம்பந்தப்பட்ட அனனத்து தரப்பினரிடமும் 
கலந்துனரோடி தமது தீர்மானத்னத அறிவிக்கும். இவ்வாறு சுோதீன குனறதீர்க்கும் 
குழுவினால் முன்னவக்கப்பட்ட தீர்மானம் சதாடர்பிலும் பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினர் 
திருப்திேனடோத பட்சத்தில் அவர்கள் நீதிமன்றத்தின் உதவினே நாடலாம்.  
 

கண்காணிப்பு ைற்றும் ைதிப்பீடு: நலக்காப்பு விடேங்கள் நனடமுனறப்படுத்தப்படுவது 
சதாடர்பில் சுோதீன கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்படீு யமற்சகாள்ளும் சபாறிமுனற 
ஏற்படுத்தப்பட யவண்டும். இப்சபாறிமுனறக்சகன உரிே வழிகாட்டிகள், ஆய்சவல்னல, 
கண்காணிப்பு சுட்டிகள், சபாறிமுனறகள் மற்றும் சசேல்முனறகள், மீடிறன், 
ஆவணப்படுத்தல் மற்றும் அறிக்னகேிடல் முனறகள் ஆகிேன சதாடர்பான விபரங்கள் 
தோரிக்கப்பட யவண்டும்.   
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1. சமூக முகாறைத்துே ைற்றும் ைீள்குடிவேற்ை திட்டைிடல் சட்டகத்தின் 
வநாக்க எல்றை 

சமூக முகானமத்துவ மற்றும் மீள்குடியேற்ற திட்டமிடல் சட்டகம் சமூக பாதிப்புக்கனள 
இனம்கண்டு சமூக நலக்காப்பு விடேங்கனள நனடமுனறப்படுத்துவதற்கான ஒரு 
வழிகாட்டிோக விளங்குகிறது. அத்துடன் முன்சமாழிேப்பட்டுள்ள நலக்காப்பு விடேங்கள் 
சதாடர்பான சசேற்பாட்டுத்திட்டங்கனள நனடமுனறப்படுத்துவதற்கான 
நிறுவனக்கட்டனமப்பும் இச்சட்டகத்தில் பியரரிக்கப்பட்டுள்ள. குறித்த நிறுவனக்கட்டனமப்பு 
குனறதீர்க்கும் சபாறிமுனற, கலந்துனரோடல், பங்யகற்பு, சவளிப்படுத்துனக மற்றும் 
கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்படீு ஆகிே விடேங்கனள வினனத்திறனான முனறேில் 
முன்சமாழிேப்பட்டுள்ள 147 மண்சரிவு தணிப்பு சசேற்த்திட்ட பகுதிகளிலும் 
நனடமுனறப்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகனள உள்ளடக்கியுள்ளது.  

சமூக முகானமத்துவ மற்றும் மீள்குடியேற்ற திட்டமிடல் சட்டகத்தின் யநாக்க எல்னலேில் 
இச்சசேற்த்திட்டம் காரணமாக எந்தசவாரு நபருக்யகனும் அவரது கட்டிடங்கள், நிலம், 
கட்டனமப்பு, வருமானம், உற்பத்தி திறன் சார்ந்த உட்கட்டனமப்பு வசதிகள் மற்றும் 
பேிர்கள் ஆகிேவற்றுக்கு சசேற்த்திட்ட நடவடிக்னக காரணமாக முழுனமோகயவா 
பகுதிோகயவா இழப்பு அல்லது பாதிப்பு ஏற்பட்டால் நஷ்ட ஈடு வழங்குவதற்கான 
ஏற்பாடுகள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.  இத்தனகே இழப்படீுகளுக்கு காணி சுவகீரிப்பு 
சட்டத்தில் பியரரிக்கப்பட்டுள்ளவாறு சந்னதப்சபறுமதிேில் இழப்படீுகள் வழங்கப்படும். 
சசேற்த்திட்ட பகுதிகளில் வாழும் மக்களுக்கு வழங்கப்படும் வசதிகள் மற்றும் அவற்றுக்கு 
தகுதி சபறுவதற்கான அளனவகள் ஆகிேன  உரினமத்தகுதி அனமவுரு காட்டிேில் 
(அட்டவனண 07) காட்டப்பட்டுள்ளன.  

சமூக முகானமத்துவ மற்றும் மீள்குடியேற்ற திட்டமிடல் சட்டகத்தில் வடீனமப்பு 
உதவிகள்/மண்சரிவினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான நிதியுதவி அல்லது மண்சரிவு உேர் 
இடருள்ள பகுதிகளில் வாழும் மக்களின் மீள்குடியேற்றத்திற்கான உதவிகள் யபான்றனவ 
உள்ளடக்கப்படவில்னல. அனர்த்த முகானமத்துவ அனமச்சினால் மண்சரிவினால் 
பாதிக்கப்பட்ட அல்லது மண்சரிவு தாக்கங்களுக்கு உட்படக்கூடிே பகுதிகளில் வாழும் 
மக்கனள பாதுகாப்பான பகுதிகளில் மீள்குடியேற்றுவதற்கான வியசட வடீனமப்பு 
திட்டசமான்று நனடமுனறப்படுத்தப்படுகிறது. குறித்த வடீனமப்பு திட்டம் இனணப்பு 1 இல் 
இனணக்கப்பட்டுள்ள மீள்குடியேற்ற நனடமுனற சட்டகத்தின் படி யமற்சகாள்ளப்படுகிறது.  
இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் வடீ்டு நிர்மாணத்திற்சகன ரூபா. 1,200,000 மில்லிேன் 
பாதிக்கப்பட்ட வசீடான்றிற்கு வழங்கப்படுவதுடன் ரூபா. 400,000 அரசாங்கத்தின் 
சகாள்னககளுக்யகற்ப வடீனமப்பிற்கான மாற்று காணிேினன சகாள்வனவு சசய்வதற்கு 
வழங்கப்படுகிறது. இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் சுே விருப்பிலான மீள்குடியேற்றம், சமூக 
நிக்ழ்ச்சித்திட்டங்கள் அல்லது முப்பனடகளால் யமற்சகாள்ளப்படும் நிர்மாணங்கள் ஆகிேன 
உள்ளடங்குகின்றன. அத்துடன் பாதுகாப்பான இடசமான்றில் காணியுடன் கூடிே 
வசீடான்னற சகாள்வனவு சசய்ே ரூபா. 1,600,000 மில்லிேன் வழங்கப்படுகிறது. இந்த 
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் யககானல மாவட்டத்தில் 2016ஆம் ஆண்டில் 1980 புதிே வடீுகள் 
அனமக்கப்பட்டன. யமலும் 14,860 மண்சரிவு உேர் இடருள்ள பகுதிகளில் வாழும் மக்கனள 
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மீளக்குடியேற்ற நடவடிக்னககளும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. அது சதாடர்பான விபரங்கள் 
கீழ்வருமாறு; 
 
அட்டவனண 1: மாவட்ட ரீதிோன மீள்குடியேற்றப்பட யவண்டிே வடீுகளின் எண்ணிக்னக 

ைாேட்டங்கள் 
ைீள்குடிவேற்ைசேன 

இனம்காணப்பட்ட ேடீுகள் 
ைாேட்டங்கள் 

ைீள்குடிவேற்ைசேன 
இனம்காணப்பட்ட ேடீுகள் 

களுத்துனற 929 யககானல 824 
பதுனள 6418 இரத்தினபுரி 757 
நுவசரலிோ 3496 மாத்தனற 591 
கண்டி 1296 ஹம்பாந்யதாட்னட 343 
மாத்தனள 210 சைாத்தம் 14,860 
 

தற்யபாது களுத்துனற, இரத்தினபுரி, காலி, மாத்தனற மற்றும் ஹம்பாந்யதாட்னட 
மாவாட்டங்களில் வடீனமப்பு உதவி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யமற்சகாள்ளப்பட்டு வருகிறது. 
இவ்வாறு தற்யபாது நனடமுனறப்படுத்தப்பட்டு வரும் 2017ஆம் ஆண்டிற்கான வடீனமப்பு 
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் விபரங்கள் வருமாறு; 

அட்டவனண 2: மாவட்ட ரீதிோக நிர்மாணிக்கப்பட்ட வடீுகள் 

ைாேட்டங்கள் நிர்ைாணிக்கப்பட்ட ேடீுகள் ைாேட்டங்கள் நிர்ைாணிக்கப்பட்ட ேடீுகள் 
களுத்துனற 1325 மாத்தனற 525 

இரத்தினபுரி 1618 ஹம்பாந்யதாட்னட 81 

காலி 338 சைாத்தம் 3887 
 

மண்சரிவு தணிப்பு சசேற்த்திட்டத்தின் கீழ் இந்த வடீனமப்பு திட்டத்தில் 
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள வடீுகளுக்கு எவ்வித நஷ்ட ஈடுகனளயும் வழங்கப்படமாட்டாது. 
   

2. பின்னணி 

இலங்னக அரசாங்கம் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் (னத 2019 முதல் மார்கழி 2022 வனர) 
104 மில்லிேன் சடாலர்கனள இச்சசேற்த்திட்டத்திற்கு சசலவிட திட்டமிட்டுள்ளது. அதில் 97 
மில்லிேன் சடாலர்கள் மண்சரிவு தணிப்பு நடவடிக்னககளின் வடிவனமப்பு, நிர்மாணம் 
மற்றும் முகானமத்துவ சசேற்பாடுகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்சகன அரசாங்கம் 
ஆசிே உட்கட்டனமப்பு முதலீட்டு வங்கிேிடமிருந்து நிதியுதவினே எதிர்பார்த்துள்ளது. 
சசேற்த்திட்டத்தின் பிரதான யநாக்கம் உரிே தணிப்பு நடவடிக்னககனள 
நனடமுனறப்படுத்துவதன் மூலம் நாட்டின் மண்சரிவு இடர் முகானமத்துவ 
சசேற்பாடுகனள யமம்படுத்துவதாகும். இச்சசேற்த்திட்டத்தின் மூலம் 10 மாவட்டங்களில் 60 
பிரயதச சசேலாளர் பிரிவுகளில் இனம்காணப்பட்ட அதிக மண்சரிவு ஆபத்துள்ள பகுதிகளில் 
வாழும் சுமார் 12,000 மக்கள் நன்னமசபறுவர். எனினும் சசேற்த்திட்டத்னத 
நனடமுனறப்படுத்தும் யபாது சமூக மட்ட பாதிப்புக்கள் உருவாகும் என்பதால் அவற்னற 
முற்கூட்டியே இனம்கண்டு மதிப்படீு சசய்து ஆசிே உட்கட்டனமப்பு முதலீட்டு வங்கிேின் 
சுற்றாடல் மற்றும் சமூக சட்டகம் மற்றும் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக நிேமங்களில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடேங்களுக்கனமவாக உரிே நடவடிக்னககள் யமற்சகாள்ளப்பட 
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யவண்டும். இந்த சமூக முகானமத்துவ சட்டகத்தின் யநாக்கம் மண்சரிவு தணிப்பு 
நடவடிக்னககள் சுமூகமான முனறேில் நனடமுனறப்படுத்தப்படுவனத உறுதி சசய்வதாகும்.  

அட்டவனண  3: மண்சரிவு தணிப்பு சசேற்த்திட்டத்தால் கினடக்ககூடிே யநரடி நன்னமகள் 

குைிகாட்டிகள் நன்றைகள் 

பாதுகாக்கப்படும் குடும்பங்கள் 3000 குடும்பங்கள் 

பாதுகாக்கப்படும் வடீுகள்  2700 வடீுகள் 

பாதுகாக்கப்படும் சமூக உட்கட்டனமப்பு வசதிகள்  
2 னவத்திேசானலகள், 

5 பாடசானலகள், 
2 மத ஸ்தலங்கள் 

மண்சரிவில் இருந்து மீட்கப்படும் காணிேின் விஸ்தீரணம்  4,499,100 சதுர மீட்டர் 

பாதுகாக்கப்படும் யபாக்குவரத்து பானதேின் நீளம்  15 கி.மீ 

பாதுகாக்கப்படும் புனகேிரத வனலேனமப்பின் நீளம் 150 கி.மீ 

            மூலம்: கள தகவல் யசகரிப்பு 

 

3. சசேற்த்திட்ட ேிபரம் 

மண்சரிவு, சாய்வு பாதிப்பு மற்றும் பானறவழீ்வு ஆகிேன இலங்னகேில் அடிக்கடி 
நிகழ்வதும் அதனல் மனித உேிர் மற்றும் சபாருளாதார இழப்புக்கள் அதிகமாக 
ஏற்படுகின்றன. கடந்தகாலங்களில் பலமான சாய்வுகனள சகாண்ட பிரயதசங்களாக 
கருதப்பட்ட பகுதிகளில் தற்யபாது அடிக்கடி மண்சரிவு அனர்த்தங்கள் பதிவாகின்றன. 
அண்னமக்காலங்களில் இடம்சபற்ற இத்தனகே அனர்த்தங்கள் காரணமாக சுமார் 1000 
மனித உேிர்கள் இழக்கப்பட்டுள்ளதுடன் சுமார் 300,000 யபர் வடீுகனள இழந்துள்ளதுடன் 
சநடுஞ்சானலகள், அனணக்கட்டு, புனகேிரத பானத, னவத்திேசானலகள், பாடசானலகள் 
மற்றும் ஏனனே சபாது மற்றும் தனிோர் கட்டிடங்கள் உள்ளிட்ட உட்கட்டனமப்பு 
வசதிகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 2017ஆம் ஆண்டு யம மாதம் இடம்சபற்ற அனர்த்தங்களில் 
உேிரிழந்த 219 யபரில் 176 யபர் ஆறு மாவட்டங்களில் இடம்சபற்ற மண்சரிவு சம்பவங்கள் 
காரணமாக உேிரிழந்தனர். இந்த சசேற்த்திட்டத்தின் மூலம் புனகேிரத பானதகள், 
சநடுஞ்சானலகள், வதீிகள், நீர் வழங்கல் மற்றும் மின்சார வனலேனமப்பு மற்றும் 
சதானலத்சதாடர்பு வனலேனமப்பு ஆகிேன உள்ளிட்ட பிரதான உட்கட்டனமப்பு 
வசதிகளுக்கு மண்சரிவினால் ஏற்படக்கூடிே பாதிப்புக்கனள தணிப்பதற்கான 
நடவடிக்னககள் யமற்சகாள்ளப்படவுள்ளன. இந்த தணிப்பு நடவடிக்னககள் 
நனடமுனறப்படுத்தப்படுவதன் மூலம் மண்சரிவு அனர்த்தங்களில் இருந்து மக்களுக்கு 
ஏற்படக்கூடிே பாதுப்புக்கனள குனறக்க முடியும்.  

இச்சசேற்த்திட்டத்தின் கீழ் மூன்று பிரதான வனகோன தணிப்பு நடவடிக்னககள் 
இனம்காணப்பட்டுள்ளன 

 வனக 1: சரிவிற்குள்ளாககூடிே பகுதிகளின் நீர் வடிந்யதாடும் முகமாக 
வடிகாலனமப்பு வசதிகனள யமம்படுத்தல் 
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 வனக 2: சாய்வுகளின் பலத்னத அதிகரிக்கும் முகமாக உரிே நடவடிக்னககனள 
யமற்சகாள்ளல் 

 வனக 3: சாய்வுகளின் நீண்டகால ஸ்திரத்தன்னமனே யபணும் முகமாக மண்சரிவு 
கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்னககனள நனடமுனறப்படுத்தல். 

3.1 சசேற்த்திட்டத்தின் வநாக்கங்கள் ைற்றும் இைக்குகள் 

முன்சமாழிேப்பட்ட சசேற்த்திட்டம் நாட்டின் மண்சரிவு இடர் முகானமத்துவ 
நடவடிக்னககளுக்கு உரிே தணிப்பு நடவடிக்னககனள அறிமுகம் சசய்து அதன் மூலம் 
உேர் இடருள்ள பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் மற்றும் அப்பகுதிகளில் காணப்படும் 
உட்கட்டனமப்பு வசதிகளின் தாக்கவினளனவ குனறப்பனத யநாக்காக சகாண்டுள்ளது. இந்த 
சசேற்த்திட்டத்தின் இலக்குகளாவன (i) சதரிவு சசய்ேப்பட்ட மண்சரிவு மற்றும் ஸ்திரமற்ற 
சாய்வுகனள சகாண்ட பகுதிகளில் தணிப்பு நடவடிக்னககனள யமற்சகாள்ளல் (ii)  மண்சரிவு 
தணிப்பு நடவடிக்னககளில்  யதசிே கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் இேலுனமனே 
அதிகரித்தல்  (iii)  மண்சரிவு ஆபத்துள்ள பகுதிகளில் நிலப்பேன்பாடு, நிர்மாண மற்றும் 
அபிவிருத்தி நடவடிக்கனள சநறிப்படுத்தும் சபாருட்டு யதனவோன ஒழுங்குவிதிகள் 
மற்றும் வழிகாட்டிகனள அறிமுகம் சசய்தல் மற்றும் (iv) மண்சரிவு தணிப்பு 
நடவடிக்னககள் சதாடர்பில் மக்களின் விழிப்புணர்னவ அதிகரித்தல் 
 

3.2 பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் ைற்றும் ைக்கள் சதாடர்பான கண்வணாட்டம் 

மண்சரிவு காரணமாக பாரிே சபாருளாதார இழப்புக்கள் ஏற்படுகின்றன. மண்சரிவினால் 
மனலநாட்டின் நகரங்களில் காணப்படும் அதிக அடர்த்தியுடன் கூடிே மனித 
குடியேற்றங்கள் மற்றும் உட்கட்டனமப்பு வசதிகள் பாதிக்கப்படுவதால் அதிக சபாருளாதார 
இழப்புக்கள் ஏற்படுகின்றன. 2016ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட மண்சரிவு காரணமாக சுமார் 50 
உேிர்கள் காவுசகாள்ளப்பட்டதுடன் 4000 குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டன.  யமலும் குறித்த 
மண்சரிவு காரணமாக சுமார் 110 வடீுகள் பாதிக்கப்பட்டதுடன் விவசாேம், விோபாரம் 
மற்றும் னகத்சதாழில் துனறகளில் தங்கியுள்ள சுமார் ஒரு மில்லிேன் மக்களின் 
வாழ்வாதாரமும் பாதிக்கப்பட்டது. 2017ஆம் ஆண்டு யம மாதம் நாடளாவிே ரீதிேில் சுமார் 
35 மண்சரிவு அனர்த்தங்கள் ஏற்பட்டன. இந்த அனர்த்தங்களின் யபாது 176 யபர் 
உேிரிழந்தனர். இவ்வாறு மண்சரிவினால் பாதிக்கப்படும் மக்களில் சபரும்பாலாயனார் 
வறுனமக் யகாட்டின் கீழ் வசிக்கின்றனர். அவர்களின் சராசரி வறுனமயகாட்டு வதீம் 11.6% 
ஆகும். குறித்த 2017 யம மாதம் இடம்சபற்ற அனர்த்தங்களின் பின்னர் மண்சரிவு உேர் 
அனர்த்த பகுதிகளில் காணப்படும் சுமார் 2131 வடீுகள் மீள்குடியேற்றப்பட யவண்டுசமன 
யதசிே கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினால் இனம்காணப்பட்டுள்ளது. நாடுமுழுவதும் சுமார் 
15,000 இத்தனகே வடீுகள் மண்சரிவு ஆபத்து யதசப்படங்கனள அடிப்பனடோக சகாண்டு 
இனம்காணப்பட்டுள்ளன. 2000-2010 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதிேில் மண்சரிவினால் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்கள், ஏற்பட்ட உேிரிழப்புக்கள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட வடீுகள் சதாடர்பான 
விபரங்கள் கீழுள்ள அட்டவனணேில் காட்டப்பட்டுள்ளது.   
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அட்டவனண  4: மண்சரிவினால் ஏற்பட்ட பாதிப்புக்கள் 2000-2010 

ஆண்டு 
பாதிக்கப்பட்ட 
ைக்களின் 

எண்ணிக்றக 

ஏற்பட்ட 
உேிரிழப்புக்கள் 

பாதிக்கப்பட்ட 
ேடீுகளின் 
எண்ணிக்றக 

2000-2005 30,140 245 4450 

2006-2010 59,778 106 5018 
 

இலங்னகேில் காணப்படும் குடியேற்றங்கள் நகரம். கிராமம் மற்றும் சபருந்யதாட்டம் என 
இலங்னக சதானகமதிப்பு புள்ளிவிபரத் தினணக்களத்தினால் வனகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 
குறித்த குடியேற்றங்களின் சமூக சபாருளாதார மற்றும் அரசிேல் பண்புகனள 
அடிப்பனடோக சகாண்யட இந்த வனகப்படுத்தல் யமற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. யமலும் குறித்த 
குடியேற்றங்களின் வடீனமப்பு சதாடர்பான விபரங்கள், நிலப்பேன்பாடு மற்றும் குடியேற்ற 
நினலனமகள் ஆகிேவற்னற அறிந்துசகாள்ள இவ்வனகப்படுத்தல் உதவுகிறது. 
இலங்னகேில் மாநகர சனப மற்றும் நகர சனப ஆகிேவற்றால் நிர்வகிக்கப்படும் பகுதிகள் 
நகரப்பகுதிகளாக கணிக்கப்படுகின்றன. 20 ஏக்கருக்கும் அதிகமான நிலப்பரப்பு மற்றும் 
10இற்கு குனறோத வதிவிட சதாழிலாளர்கனள சகாண்ட யதாட்டங்கள் 
சபருந்யதாட்டங்களாக கணிக்கப்படுகின்றன. சபருந்யதாட்ட பகுதிகள் மற்றும் நகர 
பகுதிகளாக வனகப்படுத்தப்படாத குடிேிருப்பு பகுதிகள் கிராம பகுதிகளாக 
வனகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சராசரி குடும்பத்தின் அளனவ கணிக்கும் யபாது வடீ்டில் 
வசிப்பவர்களுடன் வடீ்டு யவனலோட்கள் மற்றும் வாடனக குடிேிருப்பாளர்கள் 
ஆகியோரும் உள்ளடக்கப்பட யவண்டும். இலங்னக சதானகமதிப்பு 
புள்ளிவிபரத்தினணக்களத்தின் புள்ளிவிபரத்தின் படி 2016ஆம் ஆண்டில் இலங்னகேின் 
சராசரி குடும்ப அளவு 3.6 நபர்கள் ஆகும்.  
 

4. சமூக முகாறைத்துே ைற்றும் ைீள்குடிவேற்ை திட்டைிடல் சட்டகத்தின் 
வநாக்கம் 

சமூக முகானமத்துவ மற்றும் மீள்குடியேற்ற திட்டமிடல் சட்டகம் இச்சசேற்த்திட்டத்னத 
நனடமுனறப்படுத்தும் நிறுவனமான யதசிே கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திற்கு 
சசேற்த்திட்டத்தின் திட்டமிடல் மற்றும் நனடமுனறப்படுத்தல் கட்டங்களின் யபாது 
பின்பற்ற யவண்டிே நலக்காப்பு விடேங்கள் சதாடர்பில் வழிகாட்டிோக விளங்குகிறது. இது 
சமூக நலக்காப்பு விடேங்கள் மற்றும் சமூக முகானமத்துவ திட்டம் ஆகிேவற்றிற்கான 
வழிகாட்டிோக காணப்படுகின்றது. இந்த சட்டகம் ஒவ்சவாரு தணிப்பு நடவடிக்னககள் 
யமற்சகாள்ளப்படும் பகுதிகளுக்கும் சமூக பாதிப்பு மதிப்படீு மற்றும் சுற்றாடல் மற்றும் 
சமூக முகானமத்துவ திட்டம் ஆகிேவற்னற தோரிப்பதற்கான  வழிகாட்டிோக 
காணப்படுகிறது. சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகானமத்துவ திட்டத்தின் யதனவப்பாடு ஆசிே 
உட்கட்டனமப்பு முதலீட்டு வங்கி மற்றும் இலங்னக அரசாங்கம் ஆகிேவற்றின் 
ஒழுங்குவிதிகளுக்கனமவான யதனவப்பாட்னட பூர்த்தி சசய்கிறது. இந்த சமூக 
முகானமத்துவ மற்றும் மீள்குடியேற்ற திட்டமிடல் சட்டகம் யதசிே கட்டிட ஆராய்ச்சி 
நிறுவனத்திற்கு இச்சசேற்த்திட்டத்தின் அனனத்து கட்டங்களிலும் சுற்றாடல் மற்றும் 
சமூகம் சார்ந்த விடேங்கனள இனம்காணல், மதிப்பிடல் மற்றும் முகானம சசய்தல் 
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சதாடர்பாக வழிகாட்டுகிறது. சமூக முகானமத்துவ மற்றும் மீள்குடியேற்ற திட்டமிடல் 
சட்டகம் இச்சசேற்த்திட்டத்தினால் பாதகமான சமூக வினளவுகள் ஏற்படுவனத தடுக்க 
உதவுகிறது. அத்துடன் இச்சட்டகம் நிலப்பேன்பாட்டுத்திட்டமிடல் மற்றும் முகானமத்துவம் 
சதாடர்பில் உரிே நிறுவனங்கனள இனணக்கவும் வழிகாட்டிோக சதாழிற்படுகிறது. 

 முன்சமாழிேப்பட்டுள்ள சமூக முகானமத்துவ சட்டகம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஒவ்சவாரு உப சசேற்த்திட்டத்திற்குமான சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பாதிப்பு மதிப்படீு 
மூலம் சசேற்த்திட்டத்தினால் மக்களுக்கு ஏற்படக்கூடிே சுற்றாடல், சமூக சபாருளாதார, 
கலாசார மற்றும் சபௌதீக ரீதிோன பாதிப்புக்கள் சதாடர்பில் அறிந்து சகாள்ள முடியும். 
ஒவ்சவாரு உப சசேற்த்திட்டத்திற்குமான சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பாதிப்பு மதிப்படீு 
சசேற்த்திட்ட முகானமத்துவ பிரிவின் சமூக நலக்காப்பு நிபுணரினால் யமற்சகாள்ளப்படும். 
இந்த சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பாதிப்பு மதிப்படீு சசேற்த்திட்ட நடவடிக்னககள் 
ஆரம்பமாகுமுன்னயர யமற்சகாள்ளப்பட்டு உரிே தணிப்பு நடவடிக்னககள் 
சசேற்த்திட்டத்தின் நிர்மாண நடவடிக்னககள் ஆரம்பமாகும் முன்னயர 
நனடமுனறப்படுத்தப்பட யவண்டும்.    

சசேற்த்திட்ட முகனமத்துவ பிரிவு 

சுற்றாடல் மற்றும் சமூக 
முகானமத்துவ அலகு 

சியரஷ்ட சமூக நலக்காப்பு நிபுணர் 

ஒவ்சவாரு உப சசேற்த்திட்டத்திற்குமான சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பாதிப்பு மதிப்படீு 
/site 

ஏற்படக்கூடிே சமூக பாதிப்புக்கனள இனம்காணல் 

சமூக பாதிப்பு தணிப்பு நடவடிக்னககனள தோரித்தல் 

சமூக நலக்காப்பு நடவடிக்னககனள 
நனடமுனறப்படுத்தல் 

கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்படீு 
 



11 | P a g e  

 

5. சசேற்த்திட்டத்தினால் ஏற்படக்கூடிே பாதகைான சமூக ேிறளவுகள் 

மூன்று பிரதான மண்சரிவு தணிப்பு நடவடிக்னககள் இனம்காணப்பட்டுள்ளன;               
1. சரிவனடேக்கூடிே பகுதிகளில் நீர் வடிந்யதாடுவதற்கான வடிகாலனமப்னப யமம்படுத்தல். 
2. சாய்வின் பலத்தினன அதிகரிக்கும் சபாருட்டு சாய்வின் திருத்தங்கனள யமற்சகாள்ளல். 
3. சாய்வின் ஸ்திரத்தன்னம நீண்டகாலம் நினலத்திருக்கும் சபாருட்டு மண்சரிவு 
கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்னககனள யமற்சகாள்ளல். கட்டிடங்கள், நிலம், கட்டனமப்புக்கள், 
உற்பத்தி திறனுள்ள உட்கட்டனமப்பு வசதிகள் மற்றும் பேிர்கள் ஆகிேவற்றுக்கு தணிப்பு 
நடவடிக்னககளால் ஏற்படும் பாதிப்புக்கள் மற்றும் மண்சரிவு தணிப்பு நடவடிக்னககள் 
காரணமாக தற்காலிகமாக இடம்சபேரயவண்டிே மக்களுக்கு ஏற்படக்கூடிே இழப்புக்கள் 
ஆகிேன சமூக பாதிப்புக்கள் எனும் வனகக்குள் உள்ளடக்கப்பட யவண்டும்.   

அட்டவனண  5: சசேற்த்திட்டத்தினால் ஏற்படக்கூடிே பாதிப்புக்கள் மற்றும் இழப்புக்கள் 

ேிபரம் இழப்புக்களின் ேறக 

தனி நபர்/குடும்பங்களுக்கான 
இழப்பு 

 குடும்பங்களிடம்  காணப்படும் சசாத்துக்கள் 

நிலம் 

 விவசாேம் அல்லது யதாட்ட நிலங்கள் 

 வடீ்டடி  நிலம் 

 வர்த்தக அனமப்புக்கள் 

 சவற்று நிலங்கள் 

கட்டனமப்பு 

 வடீுகள் மற்றும்/அல்லது வர்த்தக கட்டிடங்களின் 
முழுனமோன பாதிப்பு 

 வடீுகள் மற்றும்/அல்லது வர்த்தக கட்டிடங்களின் 
பகுதிேளவான பாதிப்பு 

 வாடனக அல்லது ஏனனே குடிேிருப்புக்களில் இருந்து 
இடம்சபேர்தல் 

 வாடனக அல்லது ஏனனே வர்த்தக கட்டிடங்களில் இருந்து 
இடம்சபேர்தல் 

வருமானம் மற்றும் 
வாழ்வாதாரம் 

 விவசாேம் மூலமான வருமானம் (வருடாந்த மற்றும் 
பல்லாண்டு பலன் தரும் பேிர் மற்றும் அல்லது கால்நனட) 

 வடீ்டு வாடனகேினால் கினடக்கப்சபற்ற வருமானம் 
 ஏனனே கட்டனமப்புக்களின் வாடனகேினால் 
கினடக்கப்சபற்ற வருமானம் 

 வருமான /சதாழில் வாய்ப்புக்கள் 

வழிப்பானத இழப்பு 

 சமே ஸ்தலங்கள், பாடசானலகள், 
னவத்திேசானலகளுக்கான வழிப்பானத 

 நனடபானத விோபாரிகளுக்கான வழிப்பானத 
 நீர் மற்றும் மின்சார வசதி 

சமூக மற்றும் கலாசார இடங்கள் 

 பாடசானலகள், சனசமூக நினலேங்கள், சமே சின்னங்கள் 
 வழிபாட்டு ஸ்தலங்கள்- யதவாலேங்கள், விகானரகள், 
யகாவில்கள், பள்ளிவாசல்கள் 

 யசமக்கானலகள் 
 சுற்றுச்சூழலில் இருந்து சவளியேறல் 
 சமூக/இனக்குழுக்களில் இருந்து சவளியேறல் 
 சமூக வாழ்க்னக 
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6. சமூக பாதிப்புக்கறள தணிப்பதற்கான சகாள்றக ைற்றும் ேழிகாட்டி 

சமூக முகானமத்துவ மற்றும் மீள்குடியேற்ற திட்டமிடல் சட்டகம் சசேற்த்திட்டத்னத 
நனடமுனறப்படுத்தும் நிறுவனங்களுக்கு திட்டமிடல், நனடமுனறப்படுத்தல் மற்றும் 
முகானமப்படுத்தல் கட்டங்களின் யபாது சமூக நலக்காப்பு விடேங்கனள உள்வாங்குவது 
சதாடர்பில் வழிகாட்டிோக விளங்குகிறது.  சமூக பாதிப்புக்கனள தணிப்பதற்கான 
வழிகாட்டிோக ஒவ்சவாரு உப சசேற்த்திட்டத்திற்கும் தோரிக்கப்படும் சுற்றாடல் மற்றும் 
சமூக பாதிப்பு மதிப்படீு மற்றும் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகானமத்துவ திட்டம் ஆகிேன  
காணப்படுகின்றன. சமூக பாதிப்புக்கனள தணிப்பதற்கான நடவடிக்னககளுக்கு ஏற்படக்கூடிே 
சசலவு ஒவ்சவாரு உப சசேற்த்திட்டத்திற்குமான சமாத்த சசலவில் உள்ளடக்கப்பட 
யவண்டும். சசேற்த்திட்டத்தால் ஏற்படக்கூடிே சமூக பாதிப்புக்கனள தணிப்பதற்சகன சமூக 
முகானமத்துவ மற்றும் மீள்குடியேற்ற திட்டமிடல் சட்டகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 
விடேங்கள் கீழ்வரும் சகாள்னககனள அடிப்பனடோக சகாண்டு தோரிக்கப்பட்டுள்ளன;  

அட்டவனண  6: சமூக பாதிப்புக்கனள தணிப்பதற்சகன முன்சமாழிேப்பட்டுள்ள சகாள்னககள் மற்றும் வழிகாட்டிகள் 

சகாள்னககள் வழிகாட்டிகள் 

சகாள்றக 01: தற்காலிகமாகயவா 
நிரந்தரமாகயவா இச்சசேற்த்திட்டம் 
காரணமாக ஏற்படக்கூடிே 
இடப்சபேர்வுகனள தவிர்த்தல் 

 மீள்குடியேற்றம்/இடப்சபேர்வு ஆகிேவற்றின் அவசிேம் 
சதாடர்பில் மதிப்பசீடான்னற யமற்சகாள்ளல் 

 வளமான நிலங்கள், சபாருளாதார சசாத்துக்கள் மற்றும் 
கலாசார உனடனமகள் என்பவற்றிற்கு ஏற்படக்கூடிே 
பாதிப்புக்கனள குனறப்பதற்கான தணிப்பு 
நடவடிக்னககளுக்கான சபாறிேிேல் ரீதிோன 
வடிவனமப்புக்கள் 

சகாள்றக 02: அவசர 
நினலனமகளின் யபாதான 
சவளியேற்றம் மற்றும் தோர்நினல 
திட்டமிடல் 

 ஒவ்சவாரு அனமவிடத்திற்குமான வியசட இடர் 
மதிப்படீ்னட யமற்சகாள்ளல் மற்றும் இடர் மூலகங்கனள 
இனம்காணல் 

 அனர்த்த முகானமத்துவ நினலேத்தின் உதவியுடன் 
அவசர யநர சவளியேற்றுனக திட்டம் மற்றும் அனர்த்த 
தோர்ப்படுத்தல் திட்டம் ஆகிேவற்னற தோரித்தல் 

 அவசர யநர சவளியேற்றுனக மற்றும் அனர்த்த 
தோர்ப்படுத்தல் சதாடர்பில் சமூக மட்ட விழிப்புணர்னவ 
ஏற்படுத்தல் 

சகாள்றக 03: பாதிப்பு மற்றும் 
இழப்புக்கள் சதாடர்பான முகானம 
மற்றும் கண்காணிப்பு 

 இச்சசேற்த்திட்டத்தின் கீழ் தோரிக்கப்படும் பாதிக்கப்பட்ட 
குடும்பங்கள் சதாடர்பான இடம்சார்ந்த தரவுத்தளத்தில் 
கீழ்வரும் தகவல்கள் உள்ளடக்கபட யவண்டும்; 
 காணி உரினம;  காணி, கட்டிடங்கள் மற்றும் 
கட்டனமப்புக்கள் சதாடர்பில் ஏற்படக்கூடிே மீள்தகு 
இழப்புக்கனள அடிப்பனடோக சகாண்டு நஷ்ட ஈடு 
மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்னககனள தீர்மானித்தல் 

 குறித்த குடும்பங்களுன் வாழ்வாதாரம் மற்றும் 
வருமான மார்க்கங்கள் 

 திட்டமிடல், நனடமுனறப்படுத்தல், கண்காணிப்பு மற்றும் 
மதிப்படீ்டு நடவடிக்னககனள இலகுபடுத்தும் சபாருட்டு 
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அனனத்து தகவலும் தரவுத்தளத்தில் பதியவற்றப்பட 
யவண்டும். 

சகாள்றக 04: சபாதுமக்களுடனான 
கலந்துனரோடல் மற்றும் சமூக 
பங்யகற்பு 

 சசேற்த்திட்ட நடவடிக்னககள் சதாடர்பான தகவனல 
சசேற்த்திட்ட முன்னாய்வு கட்டத்தியலயே 
சவளிப்படுத்தல் 

 மீள்குடியேற்ற சசேற்பாட்டுத்திட்டம் தோரிப்பதற்கு 
முன்னராகயவ சமூக பாதிப்பு மதிப்படீு சதாடர்பான 
முடிவுகனள பகிர்ந்து சகாள்ளல் 

 உரினமத்தகுதி, நஷ்ட ஈடு, சகாடுப்பனவு கால 
அட்டவனண மற்றும் குனறதீர்க்கும் நனடமுனற ஆகிேன 
சதாடர்பில் சசேற்த்திட்டத்னத நனடமுனறப்படுத்த 
முன்னயர தகவல்கனள சவளிப்படுத்தி பகிர்ந்து சகாள்ளல் 

கீழ்வருவன சதாடர்பில் வியசட கவனம் சசலுத்தப்பட 
யவண்டும் 
 சசேற்த்திட்ட திட்ட பணிகள் மற்றும் 
நனடமுனறப்படுத்தப்படும் கால அட்டவனண சதாடர்பில் 
சபாதுமக்களுக்கு அறிவித்தல் 

 மக்களுனடே வசிப்பிடங்கள், வாழ்வாதாரம் ஆகிேவற்னற 
மீளனமப்பதற்கான நடவடிக்னககள் சதாடர்பில் 
மக்களுடன் கலந்துனரோடுவதுடன் அவற்றின் 
வடிவனமப்பு மற்றும் நனடமுனறப்படுத்தல் கட்டங்களின் 
யபாதும் அவர்களின் பங்யகற்னப உறுதிப்படுத்தல் 

 பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு மீள்குடியேற்றம் மற்றும்  
காணி சுவகீரிப்பு சதாடரில் சசேற்த்திட்டத்னத 
நனடமுனறப்படுத்த முன்னயர முற்கூட்டியே 
அறிவிக்கப்பட யவண்டும்.  

 சசேற்த்திட்டம் சதாடர்பான தகவல் பதானதகள் 
சசேற்த்திட்ட பகுதிகள், யதசிே கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவன 
மாவட்ட காரிோலேங்கள் மற்றும் உள்ளூராட்சி சனப 
அலுவலகங்களில் காட்சிப்படுத்தப்பட யவண்டும். 
மீள்குடியேற்றத்னத நனடமுனறப்படுத்தும் யபாது 
பதிவுசசய்ேப்பட்ட சிவில் அனமப்புக்களின் உதவி 
சபறப்பட யவண்டும். 

சகாள்றக 05: சமூக உள்ளடக்கத்னத 
உறுதி சசய்தல் 

 சசேல்முனறேில் சபண்களின் பங்யகற்னப 
ஊக்கப்படுத்தல் 

 முதியோர், வியசட யதனவயுள்யளார் மற்றும் சபண்கள் 
தனலனமேிலான குடும்பங்கள் உள்ளிட்ட 
தாக்கவினளவிற்குட்படக்கூடிே குழுக்கள், குடும்பங்கள் 
மீது சசேற்த்திட்ட நடவடிக்னககள் ஏற்படுத்தும் 
பாதிப்புக்கனள இனம் காணல் மற்றும் அவற்றின் 
சபாருட்டு அவர்களுக்கு கினடக்க யவண்டிே  
நன்னமகனள உறுதிப்படுத்தல் 
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சகாள்றக 06: பாதிக்கப்பட்ட 
குடும்பங்கள் அவர்களது 
வாழ்வாதாரத்னத பனழே 
நினலக்யகா அல்லது அதனனவிட 
யமன்னமோன நினலக்யகா 
உேர்த்துவதற்கு உதவுதல் 

 காணி மற்றும் சசாத்துக்களுக்கு ஏற்படும் அனனத்து 
இழப்புக்கள் மற்றும் பாதிப்புக்கனளயும் மீளனமக்க கூடிே 
அளவிற்கு நஷ்ட ஈடு வழங்கல் 

 இழந்த அல்லது பாதிக்கப்பட்ட புகலிடங்கள்/கனடகள், 
ஏனனே ஏதாேினும் கட்டனமப்புக்கனள மீளனமக்க பண 
மற்றும் மாற்று இடங்கள், கட்டிட மீளனமக்கும் சசலவு 
உள்ளிட்டவற்னற வழங்கல் 

 வாழ்வாதார மீளனமப்பு மற்றும் சமூக அபிவிருத்திக்கு 
உதவுதல் 

சகாள்றக 07: சமூக 
பாதிப்புக்களுக்கான தணிப்பு 
நடவடிக்னககள் இலங்னகேின் சட்ட 
மற்றும் சகாள்னக ஏற்பாடுகள் 
மற்றும் ஆசிே உட்கட்டனமப்பு 
முதலீட்டு வங்கிேின் நலக்காப்பு 
சகாள்னககள் ஆகிேவற்றுடன் 
இணங்கி சசல்லல் 

மீள்குடியேற்ற திட்டமிடல் மற்றும் நனடமுனறப்படுத்தல் 
நடவடிக்னககள் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவற்றுடன் 
சதாடர்புனடே சசேற்த்திட்ட சகாள்னககள்,  யதசிே 
ரீதிோன சட்ட ஏற்பாடுகள் மற்றும் ஆசிே உட்கட்டனமப்பு 
முதலீட்டு வங்கிேின் சமூக நலக்காப்பு சகாள்னககளுடன் 
சதாடர்பு பட்டிருக்க யவண்டும்; 
 சமூக முகானமத்துவம் 
 சபாதுமக்கள் பங்யகற்பு மற்றும் சவளிப்படுத்துனக 
 காணி உரினம, வாழுதல், சுவகீரிப்பு மற்றும் நஷ்ட ஈடு; 

மற்றும் 
 உள்ளூராட்சி அதிகாரசனப, அபிவிருத்தி மற்றும் யசனவ 

ஏற்பாடுகள் 

சகாள்றக 08: மீள்குடியேற்றம் 
யமற்சகாள்ளப்படும் இடங்களில் 
நினலத்து நிற்கும் சுே 
மூகானமத்துவத்தினன 
உறுதிப்படுத்துவதற்கான 
சபாறிமுனறகனள உருவாக்குதல் 

 மீள்குடியேற்ற சசேல்முனறேில் பங்யகற்பு 
திட்டமிடனல அறிமுகம் சசய்து பாதிக்கப்பட்ட மக்கள், 
பதிவு சசய்ேப்பட்ட சிவில் அனமப்புக்கள் மற்றும் சமூக 
மட்ட நிறுவனங்கள் ஆகிேவற்றுடன் 
கலந்துனரோடல்கள் யமற்சகாள்ளப்பட்டு ஏற்படக்கூடிே 
பாதகமான வினளவுகள் கட்டுப்படுத்தப்பட யவண்டும். 

 மீள்குடியேற்றப்பட்ட மக்களின் முகானமத்துவ 
குழுக்களின் இேலுனம வளர்ச்சிக்கு உதவுதல் 

 குழந்னதகளுக்கான தினசரி காப்பகம், சமூக 
மண்டபங்கள், திறந்த சவளி, மனழநீர் வடிகால், 
மலசலகூட வசதிகள் உள்ளிட்ட அடிப்பனட வசதிகள் 
மற்றும் யசனவகனள வழங்குதல் 

 

7. ைண்சரிவு தணிப்பு நடேடிக்றககளினால் பாதிக்கப்படும் ைக்களுக்கான 
நஷ்டஈடு 

மண்சரிவு தணிப்பு சசேற்த்திட்டம் காரணமாக நிரந்தர மீள்குடியேற்றங்கள் 
குனறந்தளவியலயே யமற்சகாள்ள எதிர்பார்க்கின்ற யபாதும் சசேற்த்திட்ட நடவடிக்னககனள 
நனடமுனறப்படுத்துகின்ற யபாது தற்காலிக இடப்சபேர்வுகள் இடம்சபறலாம். 
சசேற்த்திட்டத்தின் ஆரம்ப கட்டத்தில் இனணப்பு II இல் குறிப்பிடப்பட்டவாறு தணிப்பு 
நடவடிக்னககள் யமற்சகாள்ளப்படும் காணி உரினமோளர்கள் மற்றும் தற்காலிகமாக 
இடம்சபேரும் குடும்பங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தசமான்று னகச்சாத்திடப்பட 
யவண்டும். கட்டிடங்கள், காணி, கட்டனமப்புக்கள், வருமானம், உற்பத்திக்கு உதவும் 



15 | P a g e  

 

உட்கட்டனமப்பு வசதிகள் மற்றும் பேிர்கள் ஆகிேவற்றுக்கு சசேற்த்திட்ட நடவடிக்னககள் 
காரணமாக பாதிப்யபா இழப்யபா ஏற்படுமிடத்து காணி சுவகீரிப்பு சட்டத்தில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு அவற்றிற்கு குறித்த காலப்பகுதிேில் காணப்படும் 
சந்னதப்சபறுமதிக்கனமவாக நஷ்ட ஈடு வழங்கப்பட யவண்டும். குறித்த நஷ்டஈட்டின்  
சபறுமதி அரச வினலமதிப்படீ்டு தினணக்களத்தின் பிரதான மதிப்படீ்டாளர் அல்லது அவரது 
பிரதிநிதிோல் தீர்மானிக்கப்படும். இவ்வாறு தீர்மானிக்கப்பட்ட சபறுமதி நஷ்ட ஈட்டு 
குழுவின் அனுமதிேின் பின்னர் ஏற்பட்ட பாதிப்புக்களுக்கனமவாக நஷ்ட ஈடு வழங்கப்படும்.  
நஷ்ட ஈட்டு குழுவில் கீழ்வருயவார் உறுப்பினர்களாக காணப்படுவர்; 

 யமலதிக மாவட்ட சசேலாளர் (காணி)- தனலவர் 
 பிரயதச சசேலாளர் அல்லது உதவி பிரயதச சசேலாளர் 
 நில அனளனவ தினணக்கள பணிப்பாளர் நாேகம் அல்லது அவரால் 

பியரரிக்கப்படுபவர் 
 பிரதம வினலமதிப்படீ்டாளர் அல்லது அவரால் பியரரிக்கப்படுபவர் 
 சசேற்த்திட்ட பணிப்பாளர் 
 சசேற்த்திட்ட முகானமத்துவ பிரிவின் சியரஸ்ட சமூக நலக்காப்பு உத்தியோகத்தர் 

தகுதிகாண் திட்ட அளனவகள் மற்றும் சசேற்த்திட்ட அனமவிட பகுதிேில் வசிக்கும் 
குடும்பங்களுக்கு கினடக்கும் நன்னமகள் சதாடர்பான விபரங்கள் உரினமத்தகுதி அனமவுரு 
காட்டிேில் கீயழ காட்டப்பட்டுள்ளன; 

அட்டவனண 7: சசேற்த்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்படும் மக்களுக்கான நஷ்ட ஈடு சதாடர்பான உரினமத்தகுதி அனமவுரு 

இல. 
இழப்பின் 
தன்னம 

பாதிக்கப்பட்யடார் 
சதாடர்பான 
விளக்கம் 

உரினமத்தகுதி விபரம் 

1. கட்டனமப்புக்கள் அற்ற தனிோர் காணி (சசேற்த்திட்டத்திற்சகன சுவகீரிக்கப்பட யவண்டிேது) 

1.1 

சசேற்த்திட்ட 

நடவடிக்னககளி
னால் காணிகள் 

இழக்கப்படல் 

சட்டத்தின் 
படிோன காணி 
சதாடர்பான 
சட்ட ரீதிோன 
உரினமோளர்கள்
/பாதிக்கப்பட்ட 
தரப்பினர் 

மீளனமக்கும் 

சசலவிற்கான 

நஷ்ட ஈடு 

1.1.1 குறித்த காலப்பகுதிேில் 
காணப்படும் சந்னத 
சபறுமதிக்கனமவாக பாதிக்கப்படும் 
காணிக்கு நஷ்ட ஈடு வழங்குதல் 
1.1.2 பேிர்களின் அறுவனட 
யமற்சகாள்ளுமாறு மூன்று மாதகால 
முன்னறிவிப்பு விடுத்தல் அல்லது 
பேிர்களுக்கான இழப்பு சதாடர்பில் 
நஷ்ட ஈடு வழங்குதல் 
1.1.3 பாதிக்கப்பட்ட மரங்களுக்சகன 
குறித்த காலப்பகுதிேின் சந்னத 
வினலேில் நஷ்ட ஈடு வழங்கல் 
1.1.4 சபாருளாதார பாவனனக்கு 
பேன்படாத காணிேின் எஞ்சிே 
பகுதிக்கு நஷ்ட ஈடு வழங்குதல் 
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இல. 
இழப்பின் 
தன்னம 

பாதிக்கப்பட்யடார் 
சதாடர்பான 
விளக்கம் 

உரினமத்தகுதி விபரம் 

1.2 

நிலவார 
உரினம/இலாபக
ர 
குடிேிருக்னகக
ளின் இழப்பு 

பதிவு 
சசய்ேப்பட்ட 
குடிேிருப்பாளர், 
குத்தனகோளர் 
மற்றும் உரினம 
மூலமற்யறார் 

பேிர்கள் 
அல்லது 
வருமான 
இழப்புக்களுக்
கான நஷ்ட 
ஈடு 

1.2.1 காணிகளுக்கு நஷ்ட ஈடு 
வழங்கப்படமாட்டாது 
1.2.2 நில குத்தனகோளரால் 
பேிர்கனள அழிவிலிருந்து பாதுகாக்க 
மூன்று மாதகால அறிவிப்பு வழங்கல் 
அல்லது பேிரிழப்பிற்கு பண 
ரீதிேிலான நஷ்ட ஈடு வழங்குதல் 
1.2.3 காணிேின் ஒரு பகுதி 
இழக்கப்படுமாேின் அதற்கு 
ஆறுமாதகால வாடனக பணமாக 
வழங்கப்பட யவண்டும். 

2. ேர்த்தக காணி ைற்றும் கட்டறைப்புக்கள் 

2.1 

வர்த்தக 
சசாத்துக்களின் 
நிரந்தர மற்றும் 
முழுனமோன 
இழப்பு 

பதிவு 
சசய்ேப்பட்ட 
வர்த்தக 
நினலேங்களின் 
உரினமோளர்கள் 
 
சதாழில்வாய்ப்பு
க்கனள இழக்கும் 
ஊழிேர்கள் 

சந்னதப்சபறும
திக்கனமவான 
நஷ்ட ஈடு  

3.1.1 பாதிக்கப்பட்ட காணிகளுக்கு 
நனடமுனற சந்னத வினலேில் 
நஷ்ட ஈடு வழங்கல் 
3.1.2 2008ஆம் ஆண்டு காணி 
சுவகீரிப்பு ஒழுங்குவிதிகளின் 
பிரகாரம் யபாக்குவரத்து சகாடுப்பனவு 
வழங்கல் 
3.1.3 2008ஆம் ஆண்டு காணி 
சுவகீரிப்பு ஒழுங்குவிதிகளின் படி 
மாற்று இடங்களுக்கு மாறும் யபாது 
வாடனக இடங்களுக்சகன ஆறு மாத 
வாடனக பணமாக வழங்கப்பட 
யவண்டும் 
3.1.4 வர்த்தக நினலேங்கனள 
மீளனமப்பதற்கு மூன்று ஆண்டுகளில் 
தாக்கல் சசய்ேப்பட்ட வருமான வரி 
அல்லது விற்பனன வரி 
ஆவணங்களின் அடிப்பனடேில் 
வருடாந்த சராசரி இலாபம் 
கணிக்கப்பட்டு அதனடிப்பனடேில் 
ஆறு மாதங்களுகான சதானக 
அல்லது 2008 ஆம் ஆண்டு காணி 
சுவகீரிப்பு ஒழுங்குவிதிகளில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சதானக 
ஆகிேவற்றில் எது அதிகயமா அது 
வழங்கப்பட யவண்டும் 
3.1.5 யவனலனே இழக்கும் 
சதாழிலாளிக்கு ஆறு மாதகால 
சம்பளம் வழங்கப்பட யவண்டும். 

3. ோழ்ோதார இழப்பு 
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இல. 
இழப்பின் 
தன்னம 

பாதிக்கப்பட்யடார் 
சதாடர்பான 
விளக்கம் 

உரினமத்தகுதி விபரம் 

3.1 

தற்காலிக 
இடப்சபேர்வு 
காரணமாக 
ஏற்படக்கூடிே 
வாழ்வாதார 
இழப்பு 

தாக்கவினளவிற்
குட்படக்கூடிே 
அல்லது 
சபண்கனள 
தனலனமோக 
சகாண்ட 
குடும்பங்களுக்கு  
தற்காலிக 
இடப்சபேர்வு 
காரணமாக 
ஏற்படக்கூடிே 
வருமான இழப்பு 

புனருத்தாரண 
உதவி 
மீசளளும் 
தன்னம 

4.1.5 வர்த்தக நினலேங்கனள 
மீளனமப்பதற்கு மூன்று ஆண்டுகளில் 
தாக்கல் சசய்ேப்பட்ட வருமான வரி 
அல்லது விற்பனன வரி 
ஆவணங்களின் அடிப்பனடேில் 
வருடாந்த சராசரி இலாபம் 
கணிக்கப்பட்டு அதனடிப்பனடேில் 
ஆறு மாதங்களுகான சதானக 
அல்லது 2008 ஆம் ஆண்டு காணி 
சுவகீரிப்பு ஒழுங்குவிதிகளில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சதானக 
ஆகிேவற்றில் எது அதிகயமா அது 
வழங்கப்பட யவண்டும். 

4. தற்காைிக பாதிப்புக்கள் 

4.1 

நிர்மாண 
நடவடிக்னககள் 
காரணமாக 
தற்காலிகமாக 
ஏற்படக்கூடிே 
பாதிப்புக்கள் 
(வழிப்பானத 
இழப்பு, 
சசாத்துக்கள் 
அல்லது காணி 
இழப்பு, 
அனசயுந்தன்
னமேில் 
ஏற்படும் பாதிப்பு 
 

குடும்பங்கள்/வர்
த்தக 
நினலேங்கள் 

தணிப்பு 
நடவடிக்னகக
ள் 

5.1.1 யவனல கால அட்டவனண,  
தற்காலிகமாக ஏற்படக்கூடிே 
பாதிப்புக்கள், சமிக்னைகள், பாதுகாப்பு 
ஆயலாசனன மற்றும் தணிப்பு 
நடவடிக்னககள், அலுவலக 
சபாறுப்பதிகாரிேின் 
சதாடர்பிலக்கங்கள் மற்றும் 
குனறதீர்க்கும் சபாறிமுனற 
சதாடர்பான விபரங்கள் ஆகிேன 
சபாதுமக்களுக்கு சதரிே கூடிே 
வனகேில் அறிவிக்கப்பட யவண்டும் 
5.1.2 நகரும் தன்னமனே உறுதி 
சசய்யும் வனகேில் வாகன 
சநருக்கடினே குனறப்பதற்கான 
நடவடிக்னககள் 
5.1.3 வர்த்தக நடவடிக்னககனள 
சதாடர்ந்து யமற்சகாள்ள வியசட 
நடவடிக்னககனள யமற்சகாள்ளல் 
5.1.4  விோபார ஸ்தானங்களுக்கான 
வாகன வழிப்பானத முழுனமோக 
தனடப்படுமானால் பாதிக்கப்பட்ட 
தரப்பினர்  மற்றும் குனறதீர்க்கும் 
குழு ஆகியோரால் இணங்கப்பட்ட 
சதானக நஷ்ட ஈடாக குறித்த 
வழிப்பானத ஒப்பந்தக்காரரால் 
மீளனமக்கப்படும் வனர வழங்கப்பட 
யவண்டும். பாதசாரிகளுக்கான 
வழிப்பானத தனடப்படும் பட்சத்தில் 
ஒப்பந்தக்காரரால் மாற்று தற்காலிக 
வழிப்பானத வழங்கப்பட யவண்டும்.  
5.1.5 ஒப்பந்த விதிகளுக்கனமவாக 
இேந்திரங்கனள உரிேவாறு 
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இல. 
இழப்பின் 
தன்னம 

பாதிக்கப்பட்யடார் 
சதாடர்பான 
விளக்கம் 

உரினமத்தகுதி விபரம் 

நகர்த்தாத பட்சத்தில் கட்டிடங்கள் 
மற்றும் காணிகளுக்கு ஏற்படும் 
இழப்புக்களுக்கு ஒப்பந்தக்காரரால் 
நஷ்ட ஈடு வழங்கப்பட யவண்டும். 
5.1.6 தற்காலிகமாக 
பேன்படுத்தப்படும் காணிகளுக்கு 
யமலதிகமாக யதனவோன 
பானதயுரினமக்கு குறித்த 
காணிகளின் உரினமோளர் மற்றும் 
ஒப்பந்தக்காரர் இனடயே ஒப்பந்தம் 
யமற்சகாள்ளப்பட யவண்டும். 
அத்துடன் நிர்மாண கூடாரங்கள் 
சசேற்த்திட்டத்னத  
நனடமுனறப்படுத்தும் 
நிறுவனங்களின் ஆயலாசனனயுடன் 
அனமக்கப்பட யவண்டும். 
5.1.7 ஒலிக்கட்டுப்பாடு, தூசு 
கட்டுப்பாடு, முதலுதவி வசதிகள் 
உள்ளிட்ட யதனவோன சுகாதார 
மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்னககள் 
யமற்சகாள்ளப்பட யவண்டும்.  
5.1.8 சபாதுமக்கள் மற்றும் 
வாகனங்களின் நகரும் தன்னமனே 
அதிகரிக்கும் சபாருட்டு உரிே வாகன 
சநருக்கடி முகானமத்துவ திட்டம் 
நனடமுனறப்படுத்தப்பட யவண்டும். 
5.1.9 ஆண்கள் மற்றும் 
சபண்களுக்கான உரிே யவதனதம் 
உறுதிப்படுத்தப்படுவதுடன் 
சிறுவர்கனள யவனலக்கமர்த்துவது 
தனட சசய்ேப்பட யவண்டும். 
5.1.10 திடீசரன ஏற்படக்கூடிே 
பாதிப்புக்கனள கட்டுப்படுத்த 
நடவடிக்னககள் யமற்சகாள்ளப்பட 
யவண்டும் 

மூலம்: 1950ஆம் ஆண்டு 9ஆம் இலக்க காணி சுவகீரிப்பு சட்டம் 

8. சட்ட ஏற்பாடுகள் 

இச்சசேற்த்திட்டத்தின் கீழ் இடம்சபறும் அனனத்து நடவடிக்னககளும் இலங்னக 
அரசாங்கத்தின் சட்டங்கள். ஒழுங்குவிதிகள் மற்றும் அறிவிப்புக்களுக்கனமவாக இடம்சபற 
யவண்டும். சசேற்த்திட்ட முகானமத்துவ பிரிவு மற்றும் சசேற்த்திட்டத்னத 
அமுல்ப்படுத்தும் நிறுவனங்கள் ஆகிேன சசேற்த்திட்ட நடவடிக்னககள் நாட்டின் சட்ட 
ஏற்பாடுகளுக்கனமவாக இருப்பனத உறுதி சசய்ே யவண்டும். இப்பகுதிேில் யதசிே 
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ரீதிோன சகாள்னககள், ஒழுங்குவிதிகள் மற்றும் திட்டமிடல் சகாள்னககள் சதாடர்பாக 
ஆராேப்படுகிறது.  

 
a) 2005ஆம் ஆண்டு 13ஆம் இைக்க இைங்றக அனர்த்த முகாறைத்துே சட்டம் 

2005ஆம் ஆண்டின் 13ஆம் இலக்க இலங்னக அனர்த்த முகானமத்துவ சட்டம் நாட்டில் 
அனர்த்த இடர் முகானமத்துவம் சதாடர்பில் நிறுவன கட்டனமப்னப ஏற்படுத்தும் யநாக்கில் 
உருவாக்கப்பட்டது. அனர்த்த முகானமத்துவத்திற்கான யதசிே சனப இச்சட்டத்தின் கீழ் 
உருவாக்கப்பட்டது. இச்சட்டம் அனர்த்த முகானமத்துவத்திற்கான யதசிே சனபேின் 
சிபாரிசின் மூலம் நாட்டில் அவசர நினலனமகளின் யபாது அனர்த்த நினலனே 
பிரகடனப்படுத்த ஜனாதிபதிக்கு அதிகாரமளிக்கிறது.  இலங்னக அனர்த்த முகானமத்துவ 
சட்டம் அனர்த்த முகானமத்துவத்திற்கான யதசிே சனபக்கு (i) அனர்த்தங்கனள தடுப்பதற்கு 
மற்றும் தணிப்பதற்கு, நிவாரணம் வழங்கல், புனருத்தாரணம் மற்றும் மீள்நிர்மாணம் 
ஆகிேவற்றுக்கு அவசிேமான நிகழ்ச்சித்திட்டங்கனள ஆரம்பித்தல் (ii) ஏனனே 
நிறுவனங்களுடன் இனணந்து ஆபத்து, தாக்கவினளவு மற்றும் இடர் குனறப்பு ஆய்வுகனள 
யமற்சகாள்வதுடன் சசேற்பாட்டு திட்டங்கனள நனடமுனறப்படுத்தல். யமலும் யதசிே 
அனர்த்த முகானமத்துவ சகாள்னக இலங்னக யதசிே அரசின் அனர்த்த 
முகானமத்துவத்திற்கான பிரதான வழிகாட்டிோக விளங்குகிறது. அத்துடன் நாட்டின்  
நிலப்பேன்பாடு, கட்டாே மீள்குடியேற்றம் மற்றும் புனருத்தாரண சசேற்பாடுகள் ஆகிேன 
இக்சகாள்னகக்கு அவசிேமான அடிப்பனடேில் இணங்கி காணப்பட யவண்டும் எனவும் 
வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் 2005ஆம் ஆண்டின் 13ஆம் இலக்க இலங்னக அனர்த்த 
முகானமத்துவ சட்டத்தில் சசேற்த்திட்டங்கள் நனடமுனறப்படுத்தப்படும் இடங்களில் 
அனர்த்த நினலனே பிரகடனப்படுத்தி உரிே நிறுவனங்களுக்கு சசேற்த்திட்டத்னத 
நனடமுனறப்படுத்த வழங்க முடியும்.  

 
  

b) 1950ஆம் ஆணடு 9ஆம் இைக்க காணி சுேகீரிப்பு சட்டம் ைற்றும் 2008ஆம் ஆண்டு 

காணி சுேகீரிப்பு ஒழுங்குேிதி 

காணி சுவகீரிப்பு சட்டத்தின் கீழ் தனிோர் காணிகனள அரச சசேற்த்திட்டங்கள் மற்றும் 
அபிவிருத்தி நடவடிக்னககள் உள்ளிட்ட சபாது நடவடிக்னககளுக்காக சுவகீரிக்கும் 
அதிகாரம் காணப்படுகிறது. காணி சுவகீரிப்பு சட்டத்தில் இறுதிோக 1986ஆம் ஆண்டில் 
திருத்தம் யமற்சகாள்ளப்பட்டது. 2008ஆம் ஆண்டின் காணி சுவகீரிப்பு ஒழுங்குவிதிகள் 
காணி சுவகீரிப்பிற்கான சட்டகத்னத வழங்குகிறது. இதன் மூலம் காணி சுவகீரிப்பு சட்ட 
ஏற்பாடுகள் தவிர யவறு எவ்வித முனறகளிலும் எவரும் காணிகனள இழப்பது 
தனடசசய்ேப்படுகிறது. இச்சட்டம் யதனவேற்ற ரீதிேில் காணி சுவகீரிப்னப 
ஊக்குவிக்கவில்னல. மண்சரிவு தணிப்பு சசேற்த்திட்டத்தின் கீழ் இேன்றளவு காணி 
சுவகீரிப்பு குனறக்கப்படுவதுடன் சசேற்த்திட்டத்தால் ஏற்படக்கூடிே மீள்குடியேற்ற 
நடவடிக்னககனள குனறக்கவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  
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c) வதசிே கட்டாே ைீள்குடிவேற்ை சகாள்றக 

இந்த சகாள்னக வழிகாட்டி அபிவிருத்தி நடவடிக்னககள் காரணமாக ஏற்படக்கூடிே 
கட்டாே மீள்குடியேற்ற நடவடிக்னககளுக்கான திட்டமிடல் மற்றும் நனடமுனறப்படுத்தல் 
சசேற்பாடுகளுக்கு வழிகாட்டிோக விளங்குகிறது. இதன் மூலம் மக்களுக்கு ஏற்படும் 
பாதிப்புக்கனள குனறக்க எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முன்னனே மீள்குடியேற்ற 
நிகழ்ச்சித்திட்ட்டங்களில் மக்களின் சமூக சபாருளாதார யதனவகள் உரிே முனறேில் 
உள்வாங்கப்படானமோல் அனவ சபரும்பாலும் சவற்றிேளிக்கவில்னல. 2001ஆம் 
ஆண்டிற்கான யதசிே கட்டாே மீள்குடியேற்ற சகாள்னகேில் யதசிே ரீதிோன கட்டாே 
மீள்குடியேற்ற நிகழ்ச்சித்திட்டங்களில் பின்பற்ற யவண்டிே 13 சகாள்னகவிடேங்கள் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அனவோவன;  

1. உரிே மாற்றடீுகனள இனம் காண்பதன் மூலம் கட்டாே மீள்குடியேற்றத்திற்கான 
அவசிேம் தவிர்க்கப்படயவா அல்லது குனறக்கப்படயவா யவண்டும். 

2. மீள்குடியேற்றத்திற்சகன சதரிவு சசய்ேப்பட்ட மக்கள் மீளவும் தமது வாழ்க்னகனே 
உருவாக்கி சகாள்ளவும் யமம்படுத்தவும் உரிே உதவிகள் வழங்கப்பட யவண்டும். 

3. பால் சமத்துவம் சசேல்முனறேின் அனனத்து கட்டங்களிலும் உறுதி சசய்ேப்பட 
யவண்டும். 

4. மீள்குடியேற்றத்திற்சகன சதரிவு சசய்ேப்பட்ட மக்கள் சசேற்த்திட்டத்தின் அனனத்து 
கட்டங்களிலும் முக்கிே தீர்மானங்கனள யமற்சகாள்ளும் யபாதும் இனணத்து 
சகாள்ளப்பட யவண்டும். 

5. சுவகீரிக்கப்பட்ட காணிக்கு பதிலீடான காணி அல்லது பண ரீதிோன நஷ்ட ஈடு 
வழங்கப்பட யவண்டும். 

6. நஷ்ட ஈடு வழங்கும் யபாது காணி, கட்டிடங்கள் மற்றும் ஏனனே சசாத்துக்கள் 
மற்றும் வாழ்வாதாரம் ஆகிேவற்றின் இழப்பிற்யகற்ப முழுனமோன பதிலீட்டு 
சசலவு  வழங்கப்பட யவண்டும். 

7. மாகாண மற்றும் உள்ளூராட்சி சனபகள் சசேற்த்திட்டத்தின் திட்டமிடல் மற்றும் 
நனடமுனறப்படுத்தல் கட்டங்களில் பங்யகற்க யவண்டும். 

8. மீள்குடியேற்றப்பட்ட மக்கள் குறித்த இடங்களின் சுயதச மக்களுடன் இனணந்து 
சசேற்படுவது சதாடர்பில் உரிே சபாறிமுனறகள் வகுக்கப்பட யவண்டும். 

9. மீள்குடியேற்றப்பட்ட மக்களுக்கான சமூக மற்றும் சபாருளாதார உட்கட்டனமப்பு 
வசதிகள் வழங்கப்பட யவண்டும். 

10. மீள்குடியேற்ற நடவடிக்னககள் அபிவிருத்தி நடவடிக்னககளாக கருதப்பட்டு 
மீள்குடியேற்றப்பட்ட மக்களின் சமூக சபாருளாதார விருத்தி உறுதி சசய்ேப்பட 
யவண்டும். 

11. சுவகீரிக்கப்பட்ட காணிகளுக்கான சட்ட ரீதிோன உரினம அற்றவர்கள் தமது 
வாழ்னவ மீளனமக்க கூடிே அளவிற்கு நிோேமான நஷ்ட ஈட்டினன சபறும் தகுதி 
சபறுகின்றனர். 

12. மீள்குடியேற்றப்பட்ட மக்களில் காணப்படும் தாக்கவினளவிற்குட்படக்கூடிே மக்கள் 
இனம் காணப்பட்டு அவர்களது வாழ்க்னக தரத்னத உேர்த்த வியசட கவனம் 
சசலுத்தப்பட யவண்டும். 
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13. சமாத்த நஷ்ட ஈட்டு மற்றும் மீள்குடியேற்ற சசலவுகள் குறித்த சசேற்த்திட்டத்னத 
நனடமுனறப்படுத்தும் நிறுவனங்களால் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட யவண்டும். 
 

d) 1978ஆம் ஆண்டு 41ஆம் இைக்க நகர அபிேிருத்தி அதிகாரசறப 

1978ஆம் ஆண்டு 41ஆம் இலக்க நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசனப சட்டம் ஒருங்கினணந்த 
நகர அபிவிருத்தி மற்றும் முதலீட்னட நாட்டில் ஊக்குவிப்பதற்காக தோரிக்கப்பட்டு 
நாடாளுமன்றத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. இச்சட்டத்தின் வியசட யநாக்கங்களாக நகர 
பகுதிகள் மற்றும் நகர பகுதிகளாக விடே அனமச்சரினால் நகர அபிவிருத்தி பகுதிோக 
நிர்ணேிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் சபாருளாதார, சமூக மற்றும் சபௌதீக அபிவிருத்தி 
நடவடிக்னககளின் ஒருங்கினணந்த திட்டமிடல் மற்றும் நனடமுனறப்படுத்தல் 
சசேற்பாடுகனள யமற்சகாள்வது காணப்படுகின்றது. இச்சட்டத்தின் கீழ் குறித்த 
பகுதிகளுக்கான அபிவிருத்தி திட்டங்கனள தோரிப்பது நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசனபேின் 
சபாறுப்பாகும். அத்துடன் அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்கு யமலதிகமாக குறித்த 
பகுதிகளுக்கான அபிவிருத்தி ஒழுங்குவிதிகளும் நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசனபேினால் 
தோரிக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் குறித்த பகுதிகளின் இேற்னக வளங்கள் மற்றும் 
சுற்றாடல் தரத்னத யபணுவது அதன் யநாக்கமாகும். யமலும் யமலும் நகர நிலப்பேன்பாட்டு 
சகாள்னககள் மற்றும் சுற்றாடல் நிேமங்கள் மற்றும் அவற்னற அமுல்ப்படுத்துவதற்கான 
முனறகள் ஆகிேனவும் நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசனபேினால் தோரிக்கப்படுகிறது.  

1982ஆம் ஆண்டு 4ஆம் இலக்க நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசனப திருத்த சட்ட பிரகாரம் நகர 
அபிவிருத்தி பகுதிகளில் யமற்சகாள்ளப்படும் எந்தசவாரு அபிவிருத்தி 
நடவடிக்னககளுக்கும் நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசனபேின் அனுமதி சபறப்பட யவண்டும். 
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசனப குறித்த அனுமதி வழங்கும் சபாறுப்பினன உரிே 
உள்ளூராட்சி சனபகளுக்கு வழங்கியுள்ளது. குறித்த அனுமதி வழங்கும் சபாறிமுனறனே 
சநறிப்படுத்தும் சபாருட்டு உள்ளூராட்சி சனபகளில் திட்டமிடல் குழு 
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. எனயவ நகர பகுதிகளில் நனடமுனறப்படுத்தப்படும் மண்சரிவு 
தணிப்பு நடவடிக்னககள் நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசனபேின் அனுமதி சபறப்பட யவண்டும். 

e) 1947ஆம் ஆண்டு 29ஆம் இைக்க ைாநகர சறப கட்டறளச் சட்டம் ைற்றும் 1939ஆம் 
ஆண்டு 61ஆம் இைக்க நகர சறப கட்டறளச்சட்டம் 

உள்ளூராட்சி சனபகளுக்கான அதிகாரங்கள் உரிே கட்டனளச்சட்டங்கள் மூலம் 
கினடக்கின்றன. குறித்த கட்டனளச்சட்டங்களில் சபாது சுகாதாரம், சபாது யசனவகள் 
மற்றும் சபாது வதீிகள் ஆகிேவற்னற யமம்படுத்தி பாதுகாப்பதன் மூலம் அவர்களின் 
நிர்வாக பகுதிகளுக்குள் வாழும் சபாதுமக்களின் சசௌகரிேம், வசதி மற்றும் நலன் புரி 
ஆகிேவற்னற உறுதிப்படுத்துவதாகும். உள்ளூராட்சி சனப சட்டங்களின் படி புதிே 
நிர்மாணங்கள் அல்லது தற்யபானதே கட்டிடங்களில் திருத்தத்னத யமற்சகாள்ளும் யபாது 
குறித்த உள்ளூராட்சி சனபகளின் அனுமதினே சபற்றுக்சகாள்ள யவண்டும். அனனத்து 
மாநகர மற்றும் நகர சனப பகுதிகள் நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசனப சட்டத்தில் நகர 
பிரயதசங்களாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் அவற்றின் நிர்வாக எல்னலக்குள் புதிே 
அபிவிருத்தி நடவடிக்னககனள யமற்சகாள்வதற்கு குறித்த உள்ளூராட்சி சனபேின் யமேர் 
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அல்லது தனலவரின் அனுமதினே சபற்றுக்சகாள்ள யவண்டும். யமலும் நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசனப சட்டத்தின் கீழ் சில பிரயதச சனப பகுதிகளும் நகர அபிவிருத்தி பகுதிகளாக 
பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. எனயவ குறித்த பகுதிகளிலும் புதிே அபிவிருத்தி 
நடவடிக்னககனள யமற்சகாள்வதற்கு பிரயதச சனப தனலவரின் அனுமதி சபற்றுக்சகாள்ள 
யவண்டுசமன்பது கட்டாேமானதாகும்.  

உள்ளூராட்சி சனபகளுக்கான யதசிே சகாள்னகேில் பிராந்திே அபிவிருத்தி குறித்த 
உள்ளூராட்சி சனபகளின் பங்களிப்புடன் யமற்சகாள்ளப்பட யவண்டும் என 
சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இக்சகாள்னக யதசிே சபௌதீக திட்டமிடல் சட்டம் உரிே முனறேில் 
அமுல்ப்படுத்தப்படுவனதயும் உறுதி சசய்கிறது. இக்சகாள்னக ஊடாக உள்ளூராட்சி 
சனபகளின் சசேற்பாட்டுப்பரப்பு தமது நிர்வாக எல்னலக்கு சபாறுப்பான திட்டமிடல் 
அதிகாரசனப என்பதற்கு அப்பால் மனித அபிவிருத்திக்கும் சபாறுப்பான நிறுவனங்களாக 
மாற்றியுள்ளது. மண்சரிவு தணிப்பு நடவடிக்னககனள யமற்சகாள்வதற்கு முன்னர் 
அப்பிரயதசங்களுக்குரிே உள்ளூராட்சி சனபகளின் அனுமதி சபறப்பட யவண்டிேது 
அவசிேமாகும்.  

மண்சரிவால் ஏற்படக்கூடிே பாதிப்புக்கனள குனறப்பதற்காகவும் உேிர் மற்றும் 
சசாத்துக்களுக்கு பலமற்ற சாய்வுகளால் ஏற்படக்கூடிே பாதிப்புக்கனள குனறப்பதற்காகவும் 
சாய்வு பகுதிகளில் நிர்மாண நடவடிக்னகக்னள யமற்சகாள்ளும் யபாது சில கட்டுப்பாடுகள் 
அமுல்ப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதனடிப்பனடேில் மண்சரிவு அபாேமுள்ள பதுனள, காலி, 
ஹம்பாந்யதாட்னட, மாத்தனற, கண்டி, நுவசரலிோ, மாத்தனள, இரத்தினபுரி, யககானல 
மற்றும் களுத்துனற ஆகிே மாவட்டங்களில் சாய்வு பகுதிகளில் நிர்மாண 
நடவடிக்னககனள யமற்சகாள்ளும் யபாது யதசிே கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் 
அனுமதினே சபறயவண்டிேது கட்டாேமாகும்.  

9. கைந்துறரோடல் ைற்றும் பங்குதாரர் பங்வகற்பு 

சசேற்த்திட்டத்தின் வடிவனமப்பு மற்றும் நனடமுனறப்படுத்தப்படும் கட்டங்களின் யபாது 
பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடன் யமற்சகாள்ளப்படும் கலந்துனரோடயல பங்யகசறௌ 
சசேன்முனறேின் ஆரம்பமாகும். சசேற்த்திட்டத்தின் திட்டமிடல் கட்டத்தில் இருந்யத 
மக்களுக்கு சரிோன தகவனல வழங்குவது சசேற்த்திட்டம் சதாடர்பில் மக்களுக்கு 
ஏற்படக்கூடிே தப்பபிப்பிராேங்கனள தடுக்க உதவும். அத்துடன் சபாதுமக்களுக்கும் 
பங்குதாரர்களுக்கும் இனடேிலான நல்லுறனவயும் கட்டிசேழுப்ப முடியும். 
கலந்துனரோடலின் மூலம் தகவனல பகிர்ந்து சகாள்ளல், பின்னூட்டல்களுக்கு 
சசவிசமடுத்தல், தீர்மானசமடுத்தல் சதாடர்பான கலந்துனரோடல்களில் பங்யகற்க சசய்தல் 
மற்றும் நனடமுனறப்படுத்தப்படும் சசேன்முனறேில் மக்களின் பங்யகற்னப உறுதி 
சசய்தல் ஆகிே யநாக்கங்கனள எட்ட முடியும்.  கலந்துனரோடல்கள் சபாதுக்கூட்டங்கள், 
குடும்ப மட்ட ஆய்வுகள், சிறு குழுக்கூட்டங்கள் மற்றும் யநரடி கலந்துனரோடல்கள் 
யபான்ற வடிவங்களில் யமற்சகாள்ளப்படலாம்.  



23 | P a g e  

 

9.1 பங்குதாரர் பகுப்பாய்வு 

சசேற்த்திட்டத்துடன் யநரடிோக சதாடர்புபடக்கூடியோயர பங்குதாரர் எனப்படுவர். எனயவ 
சசேற்த்திட்டசமான்றுடன் சதாடர்புபடக்கூடிே பங்குதாரர்கனள சசேற்த்திட்டத்தின் ஆரம்ப 
கட்டத்தியலயே இனம்கண்டுசகாள்ள யவண்டிேது அவசிேமாகும்.  

இச்சசேற்த்திட்டத்திற்கான பிரதான பங்குதாரர்களாக பாதிக்கப்பட்ட மக்கள், சசேற்த்திட்ட 
பேனாளிகள், சுயதச மக்கள், வதீி அபிவிருத்தி அதிகாரசனப, இலங்னக புனகேிரத 
தினணக்களம், மாவட்ட மற்றும் பிரயதச சசேலாளர்கள், சமே தனலவர்கள், வலே கல்வி 
தினணக்களம் மற்றும் முக்கிேமாக நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர் வளங்கள் மற்றும் அனர்த்த 
முகானமத்துவ அனமச்சு மற்றும் நிதி அனமச்சு ஆகிேன காணப்படுகின்றன.  

சசேற்த்திட்டத்தில் இரண்டாம் நினல பங்குதாரர்களாக மாகாண மற்றும் உள்ளூராட்சி 
சனபகள், நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசனப, அரசிேல் பிரதிநிதிகள், சகாள்னக வகுப்பாளர்கள், 
ஆயலாசனன குழு, பதிவு சசய்ேப்பட்ட சிவில் சமூக நிறுவனங்கள் மற்றும் ஏனனே 
தனிோர் மற்றும் சபாதுத்துனற நிறுவனங்கள் கருதப்படும்.  

அடுத்த கட்டமாக பங்குதாரர்களின் விபரங்கள் தோரிக்கப்பட யவண்டும். குறித்த 
பட்டிேலில் சிவில் சமூக அனமப்புக்கள் மற்றும் சசேற்த்திட்டத்தில் சாதகமான 
முடிவுகனள எட்ட உதவக்கூடிே தரப்பினரும் உள்ளடக்கப்பட யவண்டும். பங்குதாரர்களுடன் 
இடம்சபறும் கலந்துனரோடல் மற்றும் பங்யகற்றல் சசேல்முனறகள் சரிோன முனறேில் 
திட்டமிடப்பட்டு சரிோன தகவல் பரிமாறப்பட யவண்டும்.  

9.2 பங்குதாரர்களுடனான கைந்துறரோடல் ைற்றும் பங்வகற்பு 

பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அவர்களது உரினமகள் மற்றும் சபாறுப்புக்கள் ஆகிேன 
சதாடர்பில் ஆரம்பம் முதயல அறிவிக்கயவண்டும். இதன் மூலம் சவளிப்பனடத்தன்னம 
யபணப்படுவதன் மூலம் பாதிக்கப்படும் மக்களுக்கும் யதசிே கட்டிட ஆராய்ச்சி 
நிறுவனத்திற்கும் இனடயே சிறந்த புரிந்துணர்னவ யபணலாம். இதனன அனடந்து 
சகாள்வதற்கு யதனவோன யநரத்தில் யதனவோன இடத்தில் பாதிக்கப்படும் மக்களுக்கு 
புரிே கூடிே சமாழிகளில் தகவல் கினடப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட யவண்டும். யமலும் 
ஊடகங்கள், சபாது அறிவித்தல் பலனககள், பத்திரினககள், துண்டுபிரசுரங்கள் மற்றும் 
வடீுகளுக்கான விஜேங்கள் மூலம் தகவல்கனள பகிர்ந்து சகாள்ள முடியும்.  

சபாது தகவல் னகயேடும் கலந்துனரோடல்களுக்கான ஒரு நுட்பமாக பேன்படுத்தப்படும். 
பாதிக்கப்படும் மக்களின் உரினமகள் சதாடர்பான தகவல்கனள சகாண்ட இந்த னகயேடு 
உப சசேற்த்திட்ட பகுதிகளில் வசிக்கும் ஒவ்சவாரு குடும்பத்திற்கும் வழங்கப்படும். சபாது 
தகவல் னகயேடு சிங்களம் மற்றும் தமிழ் சமாழிகளில் பிரசுரிக்கப்படயவண்டுசமன்பதுடன் 
சசேற்த்திட்ட பகுதிகளில் வசிக்கும் பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினர் சசேற்த்திட்டம் சதாடர்பான 
முழுனமோன விபரங்கள், நஷ்ட ஈடு  மற்றும் புனருத்தாரண நடவடிக்னககள் சதாடர்பில் 
அறிந்துசகாள்ளும் சபாருட்டு பகிரப்பட யவண்டும்.  

சபாது தகவல் னகயேட்டில் கீழ்வரும் விடேங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்க யவண்டும்; 
 சசேற்த்திட்டம் சதாடர்பான சுருக்கமான விபரம் 
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 சசேற்த்திட்டத்தின் யபாது ஏற்படக்கூடிே பாதிப்புக்கள் 
 நஷ்ட ஈட்டுக்சகாள்னக மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான உரினமத்தகுதி 
 வாழ்வாதார மீளனமப்பு சதாடர்பான நடவடிக்னககள் 
 பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினர் மற்றும் சுயதச மக்கள் உள்ளடங்கலான சமூகம் 

ஆகிேவற்றுடனான கலந்துனரோடல் மற்றும் பங்யகற்பு சபாறிமுனற 
 நனடமுனறப்படுத்தப்படும் கால அட்டவனண மற்றும் சபாறுப்பான பிரதான 

அலுவலகர்களின் சபேர் மற்றும் பதவி 
 மாவட்ட சசேற்த்திட்ட அலுவலகத்தில் பணிோற்றும் பிரதான சசேற்த்திட்ட 

அலுவலகர்களின் சதாடர்பு விபரங்கள் 
 
அட்டவனண  8: சசேற்த்திட்டத்தின் சவவ்யவறு கட்டங்களில் யமற்சகாள்ள யவண்டிே பங்குதாரர் ஆயலாசனன 
மற்றும் பங்யகற்பு சசேற்பாடுகள் 

சசேற்த்திட்ட கட்டம் கலந்துனரோடல் சசேற்பாடுகள் 

தோர்ப்படுத்தல் மற்றும் ஆரம்ப 
கட்ட நடவடிக்னககள் 

 சசேற்த்திட்ட பங்குதாரர்கள் சதாடர்பான 
தரவுத்தளத்னத தோரித்தல். 

 தகவல் பரிமாற்ற ஆவணங்கள் மற்றும் திட்டங்கனள 
தோரித்து அவற்னற பரிமாற்றம் சசய்தல் 

 காணி யதனவப்பாடு, காணி பிரச்சனனகள், 
மாற்றுக்காணிகள், உரினமத்தகுதி மற்றும் நஷ்ட ஈடு 
உள்ளிட்ட பிரச்சனனகனள மாவட்ட சசேலக 
திட்டமிடல் பணிப்பாளர், பிரயதச சசேலாளர் மற்றும் 
உரிே அலுவலகர்களுடன் கலந்துனரோடல் 

 உள்ளூர் பகுதிகளுக்கு  மண்சரிவு தணிப்பு 
நடவடிக்னககள் காரணமாக ஏற்படக்கூடிே பாதிப்புக்கள் 
மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்னககள் யமற்சகாள்ளப்பட்ட 
இடங்களின் முகானமத்துவம் சதாடர்பில் மாகாண 
உள்ளூராட்சி உதவி ஆனணோளர், பிரயதச 
சசேலாளர்கள் மற்றும் உள்ளூராட்சி சனபகளின் 
ஆனணோளர்/சசேலாளர் ஆகியோருடன் 
கலந்துனரோடல் 

 அவசர நினலனமகளின் யபாதான சவளியேற்றம், 
முன்சனச்சரிக்னக, சமூக தோர்ப்படுத்தல் திட்டங்கள் 
சதாடர்பில் அனர்த்த முகானமத்துவ நினலேம் மற்றும் 
ஏனனே உரிே பங்குதாரர்களுடன் கலந்துனரோடல். 



25 | P a g e  

 

சசேற்த்திட்ட கட்டம் கலந்துனரோடல் சசேற்பாடுகள் 

சசேற்த்திட்ட திட்டமிடல் மற்றும் 
வடிவனமப்பு 

 சசேற்த்திட்ட நடவடிக்னககள் காரணமாக 
இடம்சபேரக்கூடிே மக்கள் அல்லது சுயதச மக்களுடன் 
கூட்டங்கனள நடாத்துதல் 

 மீள்குடியேற்ற மாற்றடீுகள் மற்றும் வாழ்வாதார 
மீளனமப்பு ஆகிேன சதாடர்பில் பாதிக்கப்படக்கூடிே 
தரப்பினருடன் கலந்துனரோடல் 

 சசேற்த்திட்ட பாதிப்புக்கள் சதாடர்பில் மதிப்படீ்னட 
யமற்சகாள்ளும் யபாது பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினனரயும் 
ஈடுபடுத்தல் 

 நஷ்டஈடு, வருமான மீளனமப்பு மற்றும் 
மீள்குடியேற்றம் ஆகிேன சதாடர்பில் நிறுவன 
ரீதிோன பங்யகற்பு சட்டகசமான்னற ஏற்படுத்தல் 

 மீள்குடியேற்ற இடங்களின் சதரிவு மற்றும் 
அபிவிருத்தி சதாடர்பில் இடம்சபேரக்கூடிே மக்கள், 
சுயதச மக்கள், சமூக மட்ட நிறுவனங்கள் 
ஆகிேவற்றுடன் கலந்துனரோடல் 

 குனறதீர்க்கும் சபாறிமுனறேில் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்களின் பிரதிநிதிகனளயும் உள்ளடக்குதல் 

நனடமுனறப்படுத்தல் 

 மீள்குடியேற்ற திட்டங்கனள நனடமுனறப்படுத்தும் 
யபாது சசேற்த்திட்ட நடவடிக்னககளால் 
இடம்சபேரக்கூடிே மக்களின் பங்யகற்னப உறுதி 
சசய்தல் 

 மீள்குடியேற்ற நடவடிக்னககளில் சமூக மட்ட 
நிறுவனங்கள் மற்றும் உரிே நிறுவனங்கனளயும் 
ஈடுபடுத்தல் 

 வாழ்வாதார மற்றும் வருமான மீளனமப்பு 
நடவடிக்னககளில் சமூக மட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் 
உரிே பங்குதாரர்கனளயும் ஈடுபடுத்தல் 

 தீர்மானசமடுக்கும் குழுக்களில் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்கனளயும் ஈடுபடுத்தல் 

 குனறதீர்க்கும் சபாறிமுனற உரிே முனறேில் 
சசேற்படுவனத உறுதி சசய்தல் 

 கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்படீ்டு நடவடிக்னககளில் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்கனளயும் ஈடுபடுத்தல் 

10. தணிப்பு நடேடிக்றககள் வைற்சகாள்ளப்பட்ட இடங்களின் 
முகாறைத்துேம் 

உள்ளூராட்சி சனபகளுக்கான யதசிே சகாள்னக 2009ஆம் ஆண்டு தோரிக்கப்பட்டது. 
இக்சகாள்னகேின் படி உள்ளூராட்சி சனபகள் தமது நிர்வாக எல்னலக்குள் காணப்படும் 
சபௌதீக சூழனல பாதுகாத்து யமம்படுத்தும் சபாறுப்புள்ள நிறுவனங்களாகின்றன. 
இக்சகாள்னகேின் மூலம் அரசாங்கம் பிரயதச நிர்வாகத்தினனயும் உள்ளூராட்சி 
சனபகனளயும் பிரயதச அபிவிருத்தி சசேற்பாடுகளில் ஒருங்கினணந்த முனறேில் 
சசேற்பட எதிர்பார்க்கின்றது. இக்சகாள்னகேின் குறித்த நிர்வாக பகுதிகளுக்கான 
திட்டமிடல் நடவடிக்னககளுக்கு சபாறுப்பான நிறுவனசமன்ற வனகேில் உள்ளூராட்சி 
சனபகள் அனர்த்த நினலகளுக்கான தோர்ப்படுத்தல், அனர்த்த தணிப்பு மற்றும் 
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முகானமத்துவ சசேற்பாடுகளில் மாவட்ட அனர்த்த முகானமத்துவ 
சட்டகத்திற்கனமவாக யமற்சகாள்ள யவண்டும்.  
 
யதசிே கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திற்கு காணி சுவகீரிப்பினன யமற்சகாள்வதற்கான 
சட்டரீதிோன அதிகாரம் இல்னல. குறித்த பிரயதச சசேலாளர் பிரிவுகளுக்குரிே பிரயதச 
சசேலாளர்களிடயம காணிக்கான உரினம உள்ளது. இந்த நினலனே கருத்தில் சகாண்டு 
யதசிே கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம், உரிே உள்ளூராட்சி சனபகள் மற்றும் பிரயதச 
சசேலகங்கள் இனடயே முத்தரப்பு ஒப்பந்தசமான்று தணிப்பு நடவடிக்னககள் 
யமற்சகாள்ளப்பட்ட காணிகளின் பராமரிப்பு சதாடர்பில் யமற்சகாள்ளப்பட யவண்டும். 
இப்பராமரிப்பு நடவடிக்னக யதசிே கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் 
வழிகாட்டுதலுக்கனமே யமற்சகாள்ளப்பட யவண்டும். அத்துடன் குறித்த தணிப்பு 
நடவடிக்னக யமற்சகாள்ளப்பட்ட பகுதிகளில் அபிவிருத்தி நடவடிக்னககளுக்சகன 
உள்ளூராட்சி சனபகள் நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசனப மற்றும் யதசிே கட்டிட ஆராய்ச்சி 
நிறுவன வழிகாட்டுதலுக்கனமவாக அனுமதிேினன வழங்கலாம். 

11. குறைதரீ்க்கும் சபாைிமுறை 

குனறதீர்க்கும் சபாறிமுனற நிறுவனங்கள், குனறதீர்க்கும் ஆவணங்கள், முனற மற்றும் 
சசேற்பாடுகள் ஆகிேவற்னற உள்ளடக்கி காணப்படுகிறது. சசேற்திட்டங்கனள 
நனடமுனறப்படுத்தும் யபாது வடிவனமப்பு மற்றும் நனடமுனறப்படுத்தல் கட்டங்களில் 
உரிே அவதானம் சசலுத்துவதன் மூலம் ஏற்படக்கூடிே குனறகனள 
தவிர்த்துக்சகாள்ளலாம். எவ்வாறாேினும் சிக்கலான சசேற்திட்டங்கனள 
நனடமுனறப்படுத்தும் யபாது குனறகள் ஏற்படுவனத தவிர்க்க முடிோது. எனயவ 
பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் அல்லது குழுவினர் தமது குனறகனள சதரிவிப்பதற்கு நிறுவன 
ரீதிோன கட்டனமப்சபான்று ஏற்படுத்தப்பட யவண்டும். இப்சபாறிமுனறேில் 
பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினர் தமது குனறகனள சமர்ப்பித்து உரிே தீர்வினன 
சபற்றுக்சகாள்ள கூடிே வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்க யவண்டும். இவ்வாறு 
பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் குனறகனள உரிே யநரத்தில் கண்டறிந்து சபாருத்தமான 
தீர்வுகனள முன்னவப்பதன் மூலம் சசேற்த்திட்டத்தின் சவளிப்பனடத்தன்னம 
உறுதிப்படுத்தப்படுவதுடன் சசேற்த்திட்ட நடவடிக்னககளும் கால அட்டவனணக்யகற்ப 
உரிே முனறேில் நனடமுனறப்படுத்தப்படுவனதயும் உறுதி சசய்ேலாம். அத்துடன் 
குனறதீர்க்கும் சபாறிமுனற பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு இலகுவில் அனடே கூடிே 
முனறேில் அனமவதுடன் அவர்களது பிரச்சனனகனள மிக துரிதமாக தீர்க்க 
கூடிேதாகவும் காணப்பட யவண்டும். 

குனறதீர்க்கும் சபாறிமுனறேில் மூன்று வனகோன மட்டங்கள் 
இனம்காணப்பட்டுள்ளன; 

 உள்ளூர் குனறதீர்க்கும் குழு 
 மாவட்ட மட்ட குனறதீர்க்கும் குழு 
 சுோதீன குனறதீர்க்கும் குழு 
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உள்ளூர் குறைதரீ்க்கும் குழு: ஆரம்பத்தில் சசேற்த்திட்ட முகானமத்துவ பிரிவின் சமூக 
அபிவிருத்தி அலுவலகரிடம் குனறகள் சதரிவிக்கப்பட யவண்டும். இக்குனறகனள சமூக 
அபிவிருத்தி அலுவலகர் சசேற்த்திட்ட முகானமத்துவ பிரிவின் சியரஸ்ட சமூக நலக்காப்பு 
நிபுணரின் வழிகாட்டலின் கீழ் இேங்கும் உள்ளூர் குனறதீர்க்கும் குழுவிடம் சமர்ப்பிப்பார். 
அனனத்து சமர்ப்பிக்கப்பட்ட குனறகளும் கணனி மேப்படுத்தப்பட்டு அனவ சசேற்த்திட்ட 
முகானமத்துவ பிரிவில் சசேற்த்திட்ட பணிப்பாளரின் யநரடி கண்காணிப்பின் கீழ் 
யபணப்பட யவண்டும். சர்ச்னசக்குரிே மதிப்படீுகள், உரினமத்தகுதி, பாதிக்கப்பட்ட 
தரப்பினரினடயேோன பிரச்சனனகள் ஆகிேன உள்ளூர் மட்ட மக்கள் சதாடர்பில் ஆழ்ந்த 
அறிவுள்ள கிராம யசனவோளரின் துனணயுடன் தீர்க்கப்பட முடியும். குனறகளுக்கான 
தீர்வுகனள சசேற்த்திட்ட பங்குதார் நிறுவனங்கள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினர் 
இனடயேோன கலந்துனரோடல்கள் மூலம் எட்டலாம். இக்குழுவிடம் முன்னவக்கப்பட்ட 
குனறகளுக்கான தீர்வுகள் ஒரு வாரத்திற்குள்ளாகயவ வழங்கப்பட யவண்டும். 
  

 

 

 

 

 

 

 

ைாேட்ட ைட்ட குறைதரீ்க்கும் குழு: குனறகனள உள்ளூர் மட்ட குனறதீர்க்கும் குழுவினால் 
தீர்க்க முடிோத பட்சத்தில் சசேற்த்திட்ட முகானமத்துவ பிரிவின் சமூக அபிவிருத்தி 
உத்தியோகத்தரால் குறித்த குனற சதாடர்பில் உரிே ஆவணங்களுடன் மாவட்ட மட்ட 
குனறதீர்க்கும் குழுவிற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட் யவண்டும். இதனனேடுத்து இவ்விடேம் 
சதாடர்பில் மாவட்ட மட்ட சசேற்த்திட்ட பங்குதாரர் நிறுவனங்களுடன் கலந்துனரோடி 
தீர்மானத்னத மாவட்ட மட்ட குனறதீர்க்கும் குழு இரு வாரங்களுக்குள் அறிவிக்க 
யவண்டும். மாவட்ட மட்ட குனறதீர்க்கும் குழு சிறப்பான கட்டனமப்சபான்னற 
சகாண்டிருக்க யவண்டும். இக்குழு தீர்மானங்கனள யமற்சகாள்ளும் யபாது 
யதனவயேற்படின் பிரயதச சசேலக மட்ட கிராம அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர், பதிவு 
சசய்ேப்பட்ட சமூக மட்ட நிறுவனங்களிடமிருந்தும் ஆயலாசனன சபறலாம். இந்த 
சசேற்த்திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட நஷ்ட ஈடு, தகுதிகாண் திட்ட அனளனவகள், 
மீள்குடியேற்ற இடங்கள், மீள்குடியேற்ற இடங்களில் காணப்படும் யசனவகள் உள்ளிட்ட 
விடேங்கள் சதாடர்பில் பிரச்சனனகள் அல்லது குனறகள் எழக்கூடும். இவற்னற விட 
சமூக முகானமத்துவ மற்றும் மீள்குடியேற்ற திட்டமிடல் சட்டகத்தில் காணப்படும் 
விடேங்கள் சதாடர்பாகவும் குனறகள் எழக்கூடும்.  

மாவட்ட மட்ட குனறதீர்க்கும் குழுவின் சசேல்முனறேில் கீழ்வருவன உள்ளடங்கும்; 
a) பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினர் தமது குனறகனள முன்னவப்பதற்கான விண்ணப்ப படிவம் 

(இனணப்பு 2 ஐ பார்க்கவும்) 
b) சசேற்த்திட்ட முகானமத்துவ பிரிவின் சமூக அபிவிருத்தி அலுவலகரால் 

முன்னவக்கப்பட்ட குனறகள் சதாடர்பான விசாரனணகனள பதிவு சசய்தல் மற்றும் 
தீர்த்து னவத்தல் 

உள்ளூர் குறைதரீ்க்கும் குழுேின் உறுப்பினர்கள் 
 சசேற்த்திட்ட முகானமத்துவ பிரிவின் சியரஸ்ட சமூக நலக்காப்பு நிபுணர் 
 உரிே கிராம யசனவோளர்பிரிவுகளின் கிராம யசனவோளர்கள் 
 உள்ளூராட்சி சனபேின் பிரதிநிதி 
 பிரயதச சமூக அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 
 பிரயதச அனர்த்த நிவாரண யசனவகள் அலுவலகர் 
 சசேற்த்திட்ட முகானமத்துவ பிரிவின் சமூக அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 
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c) குறித்த முனறப்பாடுகனள ஏற்றுக்சகாண்டனம அல்லது நிராகரித்தனமக்கான 
காரணங்கனள பதிவு சசய்தல் 

d) எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்கனள நனடமுனறப்படுத்தல் 
e) கண்காணித்தல் மற்றும் ஆவணப்படுத்தல் 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

சுோதனீ குறைதரீ்க்கும் குழு: மாவட்ட மட்ட குனறதீர்க்கும் குழுவின் தீர்மானம் 
சதாடர்பில் பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினர் திருப்திேனடோத பட்சத்தில் சுோதீன குனறதீர்க்கும் 
குழுவிடம் முனறேிடலாம். சுோதீன குனறதீர்க்கும் குழுவில் நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர் 
வளங்கள் மற்றும் அனர்த்த முகானமத்துவ அனமச்சின் யமலதிக சசேலாளர் (அபிவிருத்தி), 
வினலனமதிப்படீ்டு தினணக்கள பிரதிநிதி, சட்டத்தரணி மற்றும் இலங்னக நிர்வாக யசனவ 
தரம்-1 யசர்ந்த ஓய்வுசபற்ற அதிகாரி ஆகியோர் உறுப்பினர்களாக காணப்படுவர். 
இக்குழுவின் தனலவராக நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர் வளங்கள் மற்றும் அனர்த்த 
முகானமத்துவ அனமச்சின் யமலதிக சசேலாளர் (அபிவிருத்தி) காணப்படுவார். இக்குழு 
தனது தீர்மானத்னத இரு வாரங்களுக்குள் யமற்சகாண்டு அதனன சசேற்த்திட்ட 
பணிப்பாளருக்கு அறிவிக்கும். சசேற்த்திட்ட பணிப்பாளர் சுோதீன குனறதீர்க்கும் குழுவின் 
முடினவ எழுத்து மூலமாக பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினருக்கு அறிவிப்பார். பாதிக்கப்பட்ட 
தரப்பினருக்கு சுோதீன குனறதீர்க்கும் குழுவின் தீர்மானத்தில் திருப்தி இல்னலோேின் 
நாட்டின் சட்டதிட்டங்களின் பிரகாரம் நீதிமன்ற உதவினே நாடலாம். 

 குறைதரீ்க்கும் சசேல்முறை 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ைாேட்ட ைட்ட குறைதரீ்க்கும் குழுேின் உறுப்பினர்கள் 
 யமலதிக மாவட்ட சசேலாளர் காணி- தனலவர் 
 பிரயதச சசேலாளர் அல்லது உதவி பிரயதச சசேலாளர் 
 நில அளனவத்தினணக்கள பணிப்பாளர் நாேகம் அல்லது அவரது பிரதிநிதி 
 பிரதம வினலமதிப்படீ்டாளர் அல்லது அவரது பிரதிநிதி 
 வதீி அபிவிருத்தி அதிகாரசனபேின் பிரதிநிதி 
 இலங்னக புனகேிரத தினணக்களத்தின் பிரதிநிதி 
 சசேற்த்திட்ட முகானமத்துவ பிரிவின் சியரஸ்ட சமூக நலக்காப்பு நிபுணர் 
 சசேற்த்திட்ட முகானமத்துவ பிரிவின்  சமூக அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 

மாவட்ட மட்ட குனறதீர்க்கும் குழு 

கால எல்னல 

உள்ளூர் குனறதீர்க்கும் குழு ஒரு வாரம் தீர்வு 

 
பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினரின் குனறகள் 

தீர்வு 
எட்டப்படவில்னல 

 

இரு வாரம் தீர்வு 

 

தீர்வு 

எட்டப்படவில்னல 

இரு வாரம் தீர்வு 

 

தீர்வு 
எட்டப்படவில்னல 

 

சுோதீன குனறதீர்க்கும் குழு 

நீதிமன்றம் 
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12. கண்காணிப்பு ைற்றும் ைதிப்பீடு 

சசேற்த்திட்ட முகானமத்துவ முனறனமேின் கீழ் உரிே கண்காணிப்பு மற்றும் 
அறிக்னகேிடல் முனறனம ஏற்படுத்தப்பட யவண்டும். கண்காணிப்பு மற்றும் 
அறிக்னகேிடல் சபாறிமுனற சமூக நலக்காப்பு விடேங்களுக்கு மிக முக்கிேமாகும். 
இதன்மூலம் சசேற்த்திட்டத்தின் வினனத்திறனான நனடமுனறப்படுத்தல் உறுதி 
சசய்ேப்படுவதுடன் சவளிப்பனடத்தன்னமயும் உறுதி சசய்ேப்படும்.  

கண்காணிப்பு மற்றும் அறிக்னகேிடல் முனறனமேின் கீழ் தகவல்கள் கிரமமான 
முனறேில் யசகரிக்கப்பட்டு சமூக நலக்காப்பு நடவடிக்னககளின் நனடமுனறப்யபாக்கு 
அவதானிக்கப்பட யவண்டும். அத்துடன் குறித்த கண்காணிப்பு மற்றும் அறிக்னகேிடல் 
மூலம் கினடக்கும் விடேங்கள் சதாடர்பில் சசேற்த்திட்ட முகானமத்துவ பிரிவு ஊடாக 
பங்குதாரர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட யவண்டும். உரிே கண்காணிப்பு மற்றும் அறிக்னகேிடல் 
நடவடிக்னககனள சசேற்படுத்துவதன் மூலம் தணிப்பு நடவடிக்னககள் மூலம் எட்ட 
எதிர்பார்த்துள்ள சபறுயபறுகனள எட்ட முடியும். கண்காணிப்பு சபாறிமுனறேில் 
வழிகாட்டிகள், ஆய்சவல்னல, கண்காணிப்பு சுட்டிகள், சபாறிமுனற மற்றும் சசேல்முனற, 
மீடிறன், ஆவணப்படுத்தல் மற்றும் அறிக்னகேிடல் ஆகிே விடேங்கள் உள்ளடங்கும்.  

கண்காணிப்பு நடேடிக்றகேில் பங்கும் சபாறுப்புக்களும் 

சமூக நலக்காப்பு நடவடிக்னககனள யமற்சகாள்வது சதாடர்பில் பங்கு மற்றும் 
சபாறுப்புக்கள் சில காணப்படுகின்றன. கண்காணிப்பு பங்கு மற்றும் சபாறுப்புக்கள் சமாத்த 
சசேற்த்திட்ட முகானமத்துவ முனறனமக்குள்  அடங்குவதுடன் இரு பக்க அறிக்னகேிடல் 
முனறனம மூலம் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் மற்றும் சமூகத்தினருக்கும் அறிவிக்கப்பட 
யவண்டும்.  

a) பங்குதாரர் ைன்ைம் 

சமூக முகானமத்துவம் சதாடர்பாக பங்குதாரர் மன்றம் ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டு 
சசேற்த்திட்டத்துடன் சதாடர்புனடே பாதிக்கப்பட்ட சமூகத்தவர் உள்ளிட்ட அனனத்து 
பங்குதாரர்களும் உள்ளடக்கப்பட யவண்டும். இந்த மன்றம் ஒவ்சவாரு வருடமும் 
கூட்டங்கனள நடாத்தும். சமூக முகானமத்துவ பிரிவு நனடமுனறப்படுத்தப்பட்ட சமூக 
நலக்காப்பு விடேங்கள் மற்றும் எதிர்வரும் ஆண்டில் நனடமுனறப்படுத்த திட்டமிட்டுள்ள 
நலக்காப்பு விடேங்கள் சதாடர்பில் அறிக்னகேினன தோரித்து பங்குதாரர் மன்றத்தில் 
சமர்ப்பிக்கும். பங்குதாரர் மன்று குறித்த அறிக்னகனே ஆராய்ந்து அதன் கருத்துக்கனள 
முன்னவக்கும்.  

b) சசேற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிவு 

சசேற்த்திட்ட முகானமத்துவ பிரிவின் கீழிேங்கும் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்படீ்டு 
அலகிடமிருந்து கினடக்கும் மாதாந்த சசேற்த்திட்ட முன்யனற்ற யபாக்கு சதாடர்பான 
அறிக்னககள் சசேற்த்திட்ட வழிப்படுத்தல் குழுவின் மாதாந்த கூட்டங்களில் 
சமர்ப்பிக்கப்படும். அத்துடன் மண்சரிவு தணிப்பு நடவடிக்னககள் யமற்சகாள்ளப்படும் 
பகுதிகனள சூழவுள்ள பகுதிகளின் நினலனம சதாடர்பான தரவுத்தளசமான்று 
உருவாக்கப்பட்டு சசேற்த்திட்ட முகானமத்துவ பிரிவில் யபணப்பட யவண்டும். குறித்த 
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பகுதிகளில் அனமந்துள்ள அனனத்து கட்டிடங்களுக்கும் குறிப்பிலக்கம் ஒன்று 
வழங்கப்பட்டு அனவ சதாடர்பான தகவல்கள் அனனத்தும் குறித்த தரவுத்தளத்தில் 
உள்வாங்கப்படும். குறித்த தரவுத்தளத்தில் (i) சபாதுவான தகவல் (ii) குடும்பங்களின் 
உறுப்பினர்கள் சதாடர்பான தகவல்  (iii) ஒவ்சவாரு வடீ்டினதும் நிலப்பேன்பாட்டு தன்னம  
(iv)  அனர்த்த பாதிப்புக்கள் மற்றும் (v)  யமற்சகாள்ளப்பட்ட அனர்த்த இடர்க்குனறப்பு 
நடவடிக்னககள் உள்ளிட்ட தகவல் யசகரிக்கப்படும். இதன்மூலம் ஒவ்சவாரு சசேற்த்திட்ட 
பகுதிேில் வாழும் மக்கள் மற்றும் வடீுகள் சதாடர்பாக விரிவான புள்ளிவிபரங்கனள 
சபற்றுக்சகாள்ள முடியும். அத்துடன் சசேற்த்திட்டத்தின் ஒவ்சவாரு கட்டத்தில் ஒவ்சவாரு 
குடும்பங்களிலும் ஏற்பட்ட மாற்றங்களும் இத்தரவுத்தளத்தில் உள்வாங்கப்படும். 
சசேற்த்திட்ட முகானமத்துவ பிரிவின் சமூக நலக்காப்பு நிபுணர் இந்த தரவுத்தள முகானம 
மற்றும் பகுப்பாய்விற்கு சபாறுப்பாக விளங்குவார்.  

c) கண்காணிப்பு ைற்றும் ைதிப்பீட்டு அைகு 

சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகானமத்துவ அலகு கண்காணிப்பு அலகாக சசேற்படும். இந்த 
அலகின் சபாறுப்புக்களாவன; 

 நிகழ்ச்சித்திட்ட சதாடர்புகள் மற்றும் சதாழில்நுட்ப உதவி ஆகிேவற்னற 
சசேற்த்திட்ட முகானமத்துவ பிரிவிற்கு வழங்குதல். 

 சமூக நலக்காப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் சதாடர்பில் தரவுத்தளசமான்னற தோரித்தல், 
பராமரித்தல் மற்றும் அறிக்னகேிடல். 

 கண்காணிப்பு வடிவனமப்பிற்கு ஏற்றவாறு அறிக்னககனள தோரித்து சமர்ப்பித்தல் 
 பங்குதாரர் மன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பதற்காக மூன்றாம் தரப்பு கண்காணிப்பு 

அறிக்னகேிடனல ஒழுங்குபடுத்தல். 
 

கண்காணிப்பு நடவடிக்னககள் யமயல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சமூக நலக்காப்பு நடவடிக்னககள் 
சதாடர்பில் யமற்சகாள்ளப்படும். இதன்யபாது கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சசேல்முனற 
பின்பற்றப்படும்.  

அட்டவனண 9: சமூக நலக்காப்பு நடவடிக்னககளின் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்படீ்டிற்கு பேன்படுத்தப்படும் 
குறிகாட்டிகள் மற்றும் மாறிகள் 

குறிகாட்டிகள் மாறிகள் 

a)  பங்யகற்பு மற்றும் கலந்துனரோடல் 

 பங்குதாரர்களின் கூட்டங்கள் மற்றும் 
கலந்துனரோடல்களில் பங்யகற்றல் 

 பங்குதாரர் நிறுவனங்களுடன் இனணந்து கள 
விஜேங்கனள யமற்சகாள்ளல் 

 யநாக்கம், இடம், பங்யகற்யறாரின் எண்ணிக்னக 
ஆகிேனவற்றுக்கனமே பங்யகற்ற 
கலந்துனரோடல்கள் 

b) இேலுனம வளர்ச்சி மற்றும் பேிற்சி 

 அலுவலகர்களுக்சகன யமற்சகாள்ளப்பட்ட 
பேிற்சி நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் பங்யகற்யறாரின் 
எண்ணிக்னக 

 வடிவனமக்கப்பட்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 
முனறனம மற்றும் சசேல்முனற 
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குறிகாட்டிகள் மாறிகள் 

c) குனறதீர்த்தல் 
 குனறதீர்க்கும் குழுவிற்கு கினடத்த குனறகள் 

மற்றும் அவற்றில் தீர்வு 
வழங்கப்பட்டனவகளின் எண்ணிக்னக 

d) நஷ்ட ஈட்டிற்கான உரினமத்தகுதி  மற்றும் 
சகாடுப்பனவு 

 இழப்படீ்டின் அடிப்பனடேில் நஷ்ட ஈட்டினன 
சபற்ற பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினரின் எண்ணிக்னக 

 மீள்குடியேற்ற உதவுசதானகனே சபறும் 
பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினரின் எண்ணிக்னக 

e) கலாசார மற்றும் சமூக வளங்களின் 
மீளனமப்பு 

 இடம்சபேர்க்க யவண்டிே அல்லது மீளனமக்க 
யவண்டிே கலாசார மற்றும் சமூக வளங்களின் 
எண்ணிக்னக 

 இடம்சபேர்த்த அல்லது மீளனமத்த அத்தனகே 
வளங்களின் எண்ணிக்னக 

f) தாக்கவினளவிற்குட்படக்கூடிே 
குடும்பங்கள், குழுக்கள் மற்றும் நபர்கள் 

 உதவி அவசிேமான 
தாக்கவினளவிற்குட்படக்கூடியோர் (வறியோர், 
சபண்கள், குழந்னதகள் மற்றும் 
மாற்றுத்யதனவயுள்யளார்) 

 உதவுசதானக சபற்ற 
தாக்கவினளவிற்குட்படக்கூடியோரின் 
எண்ணிக்னக 

 உதவுசதானக சபற்ற 
தாக்கவினளவிற்குட்படக்கூடியோரில் அதனன 
சரிோன முனறேில் பேன்படுத்தியோரின் 
எண்ணிக்னக 

g) மண்சரிவு தணிப்பின் நன்னமகள் 

 பாதுகாக்கப்பட்ட வடீுகளின் எண்ணிக்னக 
 பாதுகாக்கப்பட்ட உேிர்களின் எண்ணிக்னக 
 பாதுகாக்கப்பட்ட விோபார ஸ்தானங்களின் 

எண்ணிக்னக 
 பாதுகாக்கப்பட்ட குடும்பங்களின் எண்ணிக்னக 
 பாதுகாக்கப்பட்ட வதீி வனலேனமப்பின் 

சபறுமதி 

13. இேலுறை ேளர்ச்சி ைற்றும் பேிற்சி 

சுற்றாடல் மற்றும் சமூக நலக்காப்பு விடேங்கனள நனடமுனறப்படுத்துவதில் யதசிே 
கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தற்யபானதே இேலுனம யபாதுமானதாக இல்னல. எனயவ  
உடனடிோக சசேற்த்திட்டத்திற்சகன ஒன்று அல்லது அதற்குயமற்பட்ட சமூக நலக்காப்பு 
துனறேில் நிபுணத்துவமுனடயோர் பணிக்கு யசர்க்கப்பட யவண்டும்.  அத்துடன் 
குனறதீர்க்கும் சபாறிமுனறனே வினனத்திறனான முனறேில் யமற்சகாள்வது சதாடர்பில் 
பேிற்சியும் விழிப்புணர்வும் யமற்சகாள்ளப்பட யவண்டும். அத்துடன் சசேற்த்திட்ட 
பணிப்பாளர் முதல் சமூக அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் வனர மண்சரிவு தணிப்பு 
நடவடிக்னககனள நனடமுனறப்படுத்தும் யபாது சமூக நலக்காப்பு விடேங்கனள 
அமுல்ப்படுத்துவது சதாடர்பில் இேலுனம வளர்ச்சி பேிற்சிகள் அளிக்கப்பட யவண்டும். 
அத்துடன் ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு நலக்காப்பு யதனவப்பாடுகள் சதாடர்பிலும் கண்காணிப்பு 
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அலுவலகர்களுக்கு நிர்மாண நடவடிக்னககளின் யபாது நலக்காப்பு விடேங்கனள 
கண்காணித்து அறிக்னகேிடல் சதாடர்பிலும் இேலுனம வளர்ச்சி பேிற்சி அளிக்கப்பட 
யவண்டும்.
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இறணப்புக்கள்  

இறணப்பு I 

ைண்சரிேினால் பாதிக்கப்பட்டேர்களுக்கான ைீள்குடிவேற்ை 
சசேற்த்திட்டத்திறன நறடமுறைப்படுத்துேதற்கான சட்டகம் 

மண்சரிவினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான மீள்குடியேற்ற சசேற்த்திட்டத்தினன 
நனடமுனறப்படுத்துவதற்கான சட்டகத்தின் ஆங்கில வடிவத்னத பார்க்கவும். 
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இறணப்பு II 

காணி உரிறைோளர்களுடனான ஒப்பந்தத்தின் ைாதிரி 
(ேிபரங்களுக்கு ஆங்கிை ேடிேத்றத பார்க்கவும்) 
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இறணப்பு III 

குறைகறள அைிேிப்பதற்கான ேிண்ணப்பம் (ேிபரங்களுக்கு ஆங்கிை 
ேடிேத்றத பார்க்கவும்) 
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இறணப்பு IV 

பிரதான அலுேைகர்களுக்கு அேசிேைான தறகறை ைற்றும் அனுபேம் 
(ேிபரங்களுக்கு ஆங்கிை ேடிேத்றத பார்க்கவும்) 

 

 


