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 அரும் தங்கள் 

வைிக உோிவமயோளர் : கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட  குதிக்குள் வைிககமோன்றிவன 

கசோந்தமோக வவத்திருக்கும் அல்லது நடத்து வர், கருத்திட்டத்தின் கீழோன கட்டுமோனப்  ைிகள் அதன் 

கசயற் ோட்டிற்கு இவடயூறோக அவமயலோம். ஆதலோல் சட்ட ோீதியோன உோிவமயோளரோக, உோித்துோிவமக் 

கட்டவமப் ிவனப் க ற்றிரோத உோிவமயோளர்களோக, அல்லது குத்தவகதோரர்களோக இருக்கமுடியுமோன 

பமற்குறித்த உோிவமயோளர்கள், உோித்துோிவமத் தோயத்தின்  ிரகோரம் கவவ்பவறு வவகயோன 

இழப்பீடுகவளயும் புனர்வோழ்வு மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் க ோதிகவளயும் க றுவோர். 

இழப்பீடு : உோிவமபகோருவதற்கு உோித்திவனப் க ற்றுள்ள  ோதிக்கப் ட்ட ந ருக்கு  

கருத்திட்டகமோன்றினோல்   ோதிக்கப் ட்ட   அல்லது வகயகப் டுத்தப் ட்ட  வருமோன மூலம் அல்லது 

வளம், கசோத்கதோன்றுக்கு  மோற்றீடோக அபத  வவகயிவன வழங்கல் அல்லது  அதன் க றுமதிக்கு  கோசுக் 

ககோடுப் னவிவன பமற்ககோள்ளல். இது ந கரோருவவர வகயகப் டுத்தலுக்கு முன்னர் வவத்திருந்த 

அபத சமூக-க ோருளோதோர நிவலயில் வவத்திருப் தற்குத் பதவவயோன  ைத்தின் அளவவக் குறிக்கிறது. 

கவட்டுத் திகதி:  உோித்துடவமயிவன வவத்துள்ள உடவமயோளருக்கோன உோித்துோிவம தவகவமக்கோன 

கவட்டுத் திகதியோனது 1950 ஆம் ஆண்டின்  கோைி வகயகப் டுத்தல் சட்டத்தின்  ிோிவு 2 இன் கீழ் 

அறிவிக்கப் ட்டுள்ள திகதியோகும் என் பதோடு மீள்குடியமர்த்தல்  தோக்க ஆய்வுத் திகதி 

உோித்துோிவமயற்றவர்களுக்கோன கவட்டுத் திகதியோகும். கவட்டுத் திகதி  ிரகடனப் டுத்தப் ட்டதன் 

 ின்னர் அந்தப்  குதிவய ஆக்கிரமிக்கும் ந ர்களுக்கு இழப்பீடு அல்லது பவறு வவகயோன 

மீள்குடியமர்த்தல் உதவியும் கிவடக்கப்க றோது. அவ்வோபற, கசோத்துகளின்  ட்டியற் டுத்தல் முடிந்த 

திகதிக்குப்  ிறகு நிறுவப் ட்ட நிவலயோன கசோத்துக்கள் (கட்டப் ட்ட கட்டவமப்புகள்,  யிர்கள்,  ழ 

மரங்கள் மற்றும் மரத்பதோப்புக்கள் ப ோன்றவவ) அல்லது  ரஸ் ரமோக உடன் ட்ட மோற்றுத் 

திகதிகயோன்றுக்கும், இழப்பீடு வழங்கப் டமோட்டோது. 

இடம்க யர்ந்த ந ர்கள்: இத்தவகய தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல்   ின்னைியில் 
தன்னிச்வசயற்ற கோைி வகயகப் டுத்தல் அல்லது நில  யன் ோடு அல்லது அணுகல் மீதோன 

தன்னிச்வசயற்ற கட்டுப் ோடுகளின் விவளவோக க ௌதீக ோீதியோக  இடம்க யர்ந்த ந ர்கள் 

(பவறிடப் டுத்தல், குடியிருப்பு நிலத்திவன இழத்தல், அல்லது தங்குமிடத்திவன இழத்தல்) மற்றும் 

அல்லது க ோருளோதோர ோீதியோக இடம்க யர்ந்தவர்கள் (நிலம், கசோத்துக்கள், கசோத்துக்களுக்கோன 

அணுகல், வருமோன மூலங்கள், அல்லது வோழ்வோதோர வழிமுவறகள் என் னவற்றிவன இழத்தல்)  

உோித்துோிவம மதிப்பீட்டுக் குழு: கருத்திட்டத்தோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களுக்குப் ப ோதுமோன 

இழப்பீடுகவள நிர்ையிப் தற்கு  வசதியோக, சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குவிதிகள்  இல்லோதுள்ள, 

மீள்குடியமர்த்தல் கசயல்கநறியுடன் கதோடர்பு ற்ற கசயற் ோடுகவள, அவமச்சரவவ 

அங்கீகோரத்துடனும் அங்கீகோிக்கப் ட்ட ஏற் ோடுகள் ஊடோக அரசோங்க நிறுவனங்களின்  ிரதிநிதிகளின் 

 ங்களிப்புடனும் நிவறபவற்றுவதற்கோக தோ ிக்கப் ட்ட கருத்திட்ட மதிப்பீட்டுக் குழு.(2013 இன் கோைி 

வகயகப் டுத்தல் மீள்குடியமர்த்தல் குழுவவப் ப ோன்றது) 

க ோருளோதோர ோீதியோன இடப்க யர்வு: (i) தன்னிச்வசயற்ற கோைி  வகயகப் டுத்தலின் விவளவோக 

நிலம், கசோத்துக்கள், கசோத்துக்களுக்கோன அணுகல், வருமோன மூலங்கள் அல்லது வோழ்வோதோர 
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வழிமுவறகவள இழத்தல் அல்லது வளங்கவள அணுகுவவத தவடகசய்தல் (ii) நில  யன் ோடு அல்லது  

சட்டப்பூர்வமோக குறித்கதோதுக்கப் ட்ட பூங்கோக்கள் மற்றும்  ோதுகோக்கப் ட்ட  குதிகவள அணுகுவதன் 

ப ோிலோன  தன்னிச்வசயற்ற கட்டுப் ோடுகள்  

தகுதி: மீள்குடியமர்த்தல் நிகழ்ச்சித் திட்டகமோன்றின் கீழோன  ிரதி லன்கவளப் க றுவதற்கோன 

தவகவமப்  ிரமோைத்திவன இது குறிப் ிடுகின்றது.   ோதிக்கப் ட்ட குடியிருப்பு அல்லது வைிக 

கசோத்து உோிவமயோளர்கள், வோடவகதோரர்கள், விற் வனயோளர்கள், ஆக்கிரமிப் ோளர்கள், இரவற் 

குடியிருப் ோளர்கள், கூவிவிற் வர்கள் இன்னும்  லர் ப ோன்ற ஒவ்கவோரு தகுதி வவகயிலும் க றப் ட்ட 

மீள்குடியமர்த்தல் உோிவமகவள வவரயறுப் தற்கோன அடிப் வடயோக இது கசயல் டுகின்றது. 

அத்துமீறு வர்: அங்கீகோிக்கப் ட்ட கட்டிட வவரயவறயிவன அல்லது விவசோய நிலங்களுக்கு அப் ோல் 
தனக்குச் கசோந்தமோன வளோகத்தின் கவளிப்புற எல்வலயிவன சட்டவிபரோதமோக விோிவு டுத்துகின்ற 

அல்லது நீடிக்கின்ற மற்றும்  அல்லது தனது  விவசோய நிலம் அல்லது  கோைித் துண்டிற்கு அப் ோல் க ோது 

இடத்வத ஆக்கிரமித்துள்ளவர். 

உோித்துோிவம: குறிப் ிட்ட தகுதி வவகவயப் க ோறுத்தவவரயில் மீள்குடியமர்த்தல் உோித்துோிவமகள் 

என் து உோிய தவகவம அடிப் வடயில் இடம்க யர்ந்த ந ர்களுக்கு வழங்கப் டும் இழப்பீடு மற்றும் 

 ிற உதவிகளின் கமோத்த வடிவமோகும். இது  ோதிக்கப் ட்ட மக்கள், அவர்களின் இழப்பீடுகளின் 

தன்வம, அவர்களின் சமூக, க ோருளோதோர மறுசீரோக்கம் என் னவற்றிவன  அடிப் வடயோகக் ககோண்டு, 

இழப்பீடு, வருமோன மறுசீரவமப்பு, மோற்றல் உதவி, வருமோன மோற்றீடு மற்றும் பவறிடப் டுத்தல் 

என் னவற்றிவன உள்ளடக்குகின்ற  லவவகயோன  நடவடிக்வககவள உள்ளடக்கியுள்ளது. 

உ சோர மக்கள் அல்லது சமூகம்:  கருத்திட்டகமோன்றினோல் க ௌதீக ோீதியோக இடம்க யர்ந்து 

மீள்குடியமர்த்தப் டவுள்ள  குதிகளில் அல்லது அவதச் சுற்றியுள்ள  குதிகளில் வோழுகின்ற,  

மீள்குடிபயற்றத்தோல்  ோதிக்கப் டலோம் என்று கருதப் டுகின்ற மக்கள் இவர்கள். சமூக இடர்வுகவளக் 
குவறப் தற்கும் சோத்தியமோன சமூக பமோதல்கவளத் தவிர்ப் தற்கும் மீள்குடியமர்த்தல் நிகழ்ச்சித் 

திட்டத்தில் உ சோர மக்கள் அல்லது சமூகம் அல்லது உ சோிப் ோளர்களின் பதவவகள் மற்றும் 

அக்கவறகள் குறித்து விபசட கவனம் கசலுத்தப் டுதல் பவண்டும். 

தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல்: மீள்குடியமர்த்தலோனது இடப்க யர்ந்த மக்களின் சம்மதமின்றி 
தன்னிச்வசயோக இடம்க றின் அல்லது மீள்குடியமர்த்தலிவன மறுப் தற்கு அதிகோரமில்லோது அவர்கள் 

அதற்கு சம்மதித்திருப் ிப் ின்   

அமலோக்கல் அட்டவவை: கருத்திட்டச் கசயற் ோடுகளின் கோல வவரயவற 

வருமோன சீரோக்கம்: மீள்குடியமர்த்தலுக்கு முன்னர்  உவழத்த வருமோனத்திற்கு சமமோன 

வருமோனத்திவன அல்லது, சோத்தியப் டின், அதவன விட சிறந்த வருமோனத்திவன உவழப் தற்கு  

இயலுமோக்கும் வவகயில் கருத்திட்டத்தோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களின் விவனத்திறனோன 

வோழ்வோதோரங்கவள மீளத்தோ ித்தல். 

நில உோிவமயோளர்கள்: அரசோங்க  திவுகளில் கதளிவோன உோித்துோிவமயுடன் கூடிய நிலத்தில் 
ஏற் டுத்தப் ட்டுள்ள  யிர்கள் அல்லது கட்டவமப்புகள் மற்றும் மரங்கவளக் ககோண்டுள்ள அல்லது 

ககோண்டிரோத நில உோிவமயோளர்கள், அத்தவகய உோித்துோிவமயச் சோன்றுகவளப் க ோருட் டுத்தோது, 
அத்தவகய உோிவம சட்டத்தின் கீழ் அங்கீகோிக்கப் டுமோயின், விதிவிலக்கோன சில சந்தர்ப் ங்களில் 
கருத்திட்டத்தோல்  ோதிக்கப் ட்ட  குதிகளுக்குள் கோைப் டும் நிலம் அல்லது நிலங்கவள 
வவத்திருப் தற்கு குறித்த ந ருக்கு உோிவம உண்டு. இத்தவகய சந்தர்ப் ங்களில் உள்ளூர் அதிகோரசவ  
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மற்றும் சமூகத்துடன் கலந்தோபலோசித்து, கருத்திட்ட கண்கோைிப்புக் குழுவினோல் விபசட தீர்மோனங்கள் 

எடுக்கப் டும். 

குடியிருப்பு அல்லோத நிலம் மற்றும் கட்டவமப்பு உோிவமயோளர்கள்: குறித்த நிலம் மற்றும் அதில் 
ஏற் டுத்தப் ட்டுள்ள கசோத்துக்கவள தமது உடவமயில் வவத்திருக்கோது, அத்தவகய நிலங்கவள 

வோடவகக்கு அல்லது குத்தவகக்கு வழங்கியுள்ள அல்லது அத்தவகய நிலங்களின் உோிவமயிவன பவறு 

ந ர்களுக்கு  வகமோற்றியுள்ள சட்ட ோீதியோன நில உோிவமயோளர்கள் 

க ௌதீக ோீதியோன இடப்க யர்வு: தன்னிச்வசயற்ற நிலக் வகயகப் டுத்தல் அல்லது நில  யன் ோடு 
அல்லது அணுகல் மீதோன தன்னிச்வசயற்ற கடப் ோடுகளின்  விவளகவோன்றோக பவறிடப் டுத்தல் 

குடியிருப்பு நிலத்திவன இழத்தல் அல்லது குடியிருப் ிவன இழத்தல். 

க ௌதீக மற்றும் கலோச்சோர வளங்கள்: நகர்த்தமுடியுமோன அல்லது நகர்த்த முடியோத க ோருள்கள், 
தளங்கள், கட்டவமப்புகள், கட்டவமப்புகளின் குழுமங்கள் மற்றும் இயற்வக இலட்சைங்கள், 

கதோல்க ோருள் முக்கியத்துவம் வோய்ந்த நில வடிவவமப்புக்கள்,கதோல்லுயிோியல், வரலோற்று, 

கட்டடக்கவல, சமய, அழகியல் அல்லது ஏவனய கலோச்சோர முக்கியத்துவம் வோய்ந்த இயற்வக 

அம்சங்கள் மற்றும் இயற்வகக் கோட்சிகள் அவர்களின் கலோச்சோர ஆர்வமோனது உள்ளூர், மோகோை, பதசிய 

அல்லது சர்வபதச மட்டத்தில் இருக்கலோம். இதில் கல்லவறகள், க ோது சுகோதோர இடங்கள், விவளயோட்டு 

வமதோனங்கள் என் னவும் அடங்கும். 

கருத்திட்டத்தோல்  ோதிக்கப் ட்ட ந ர்: கருத்திட்டகமோன்றின் அமுலோக்கம் கோரைமோக, கட்டப் ட்ட 

கட்டவமப்பு, நிலம் (குடியிருப்பு, விவசோய, வைிக) வருடோந்த அல்லது நிவலயோன  யிர்கள் மற்றும் 

மரங்கள், அல்லது பவரபதனும் அவசயோத அல்லது அவசயும் கசோத்துக்கவள குறித்த கசோத்தின் 

உோிவமயோளர்  யன் டுத்துவதவன அல்லது  யனவடவதவன விட்டும் ஒன்றில் பூரைமோக அல்லது 

 குதியளவில், நிவலயோக அல்லது தற்கோலிகமோக  உோிவமவய இழக்கும் எந்தகவோரு ந ரும்  

 ோதுகோக்கப் ட்ட குத்தவகதோரர்கள்: சட்டபூர்வமோன  வைிக  அல்லது குடியிருப்பு கசோத்துக்கவள 
வவத்திருக்கும் குத்தவகதோரர்கள் மற்றும் 1972 ஆம் ஆண்டின் வோடவகச் சட்டம்  அல்லது நிலச் 

கசோந்தக்கோரர்கள் தமது சுய விருப் ின் ப ோில் வோடவகயிவன அதிகோிப் தவன அல்லது 

வோடவகதோரர்கவள தமது நிலத்திலிருந்து  கவளிபயற்றுவவதத் தடுக்கின்றன  குறித்த சட்டத்தின் மீது 

பமற்ககோள்ளப் ட்ட  திருத்தங்கள் என் னவற்றின் மூலம்  ோதுகோக்கப் ட்டவர்கள் 

பவறிடப் டுத்தல்: ஞோ கச்சின்னங்கள்,அடக்கஸ்தலங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், விவளயோட்டு 

வமதோனங்கள், சமுதோய கசோத்துக்கள் மற்றும் கட்ட ஆரம் ிக்கப் ட்ட வீடுகவள மீண்டும் 

கட்டிகயழுப்புதல் மற்றும் உற் த்தி  திறன்மிக்க நிலம் மற்றும் க ோது உட்கட்டவமப்பு உள்ளடங்கலோக 

கசோத்துக்கவள பவகறோரு இடத்திற்கு நகர்த்தல். 

புனரவமத்தல்: கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் டுகின்ற மக்களின் வருமோனங்கள், வோழ்வோதோரங்கள் 

மற்றும் சமூக முவறவமகவள மீளத் தோ ித்தல் மற்றும் பமம் டுத்துதல். 

மோற்றீட்டுச் கசலவு: கசோத்கதோன்றிவன வகயகப் டுத்தும் ப ோதும் நிலவும் கசலவுடன் 

கதோடர்பு டுகின்ற இச்கசலவோனது, நியோயமோன சந்வத விவல,  ோிவர்த்தவன கசலவுகள், திரட்டு 
வட்டி, நிவலமோற்றல் மற்றும் மறுசீரவமப்பு கசலவுகள் மற்றும் இவற்றுடன் கதோடர்பு டுகின்ற பவறு 

ககோடுப் னவுகள் ஏதுமிருப் ின் அக்ககோடுப் னவுகளும் இதில் உள்ளடங்கும். மோற்றீட்டுச் கசலவுக்கோக 
கசோத்துக்கள் மற்றும் கட்டவமப்புகளின் பதய்மோனம் கருத்திற்ககோள்ளப் டமோட்டோது. கசயலூக்கமிக்க 
சந்வத நிவலவமகள் இல்லோத இடங்களில், கட்டுமோனத்திற்கோக வழங்கப் ட்ட அவனத்து க ோருட்கள் 
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கசலவுகள், கதோழிலோளர் கசலவுகள் மற்றும் ஏபதனும் நிவலமோற்றல் அல்லது பவறிடப் டுத்தல் 

கசலவுகள் என் ன மோற்றீட்டுச் கசலவிற்கு சமமோனதோக கருத்திற்ககோள்ளப் டும். 

மீள்குடியமர்த்தல் திட்டம்: முதலீட்டுக் கருத்திட்டகமோன்றிற்கோக   ின் ற்றப் டும் நவடமுவறகள், 

 ோதகமோன விவளவுகவளத் தடுப் தற்கோக  பமற்ககோள்ளப் டும் நடவடிக்வககள், இழப்புக்கவள 

ஈடுகசய்வதற்கோக நவடமுவறப் டுத்தப் டும் இழப்பீட்டு  நவடமுவறகள் மற்றும்  ோதிக்கப் ட்ட 

ந ர்கள் மற்றும் சமூகங்களுக்கோக கருத்திட்டகமோன்றின் அனுசரவனயோளர்கள் அல்லது ஏவனய 

க ோறுப்புள்ள நிறுவனத்தினோல் வழங்குவதற்கோக எடுக்கப் டவுள்ள பமம் ோட்டு நடவடிக்வககவளக் 

குறிப் ிடுகின்ற ஆவைம். 

மீள்குடியமர்த்தல் உதவி: கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்கவள பவறிடப் டுத்தும் ப ோது 

வழங்கப் டுகின்ற ப ோக்குவரத்து, உைவு, தங்குமிட வசதிகள் மற்றும் சமூக பசவவகள் 

என் னவற்றிவனயும், மீள்குடியமர்த்தலின் ப ோது ஏற் டுகின்ற அகசௌகோியங்களுக்கோக 

வழங்கப் டுகின்ற   ை ககோடுப் னவுகள், நகர்த்தல் கசலவுகள் மற்றும் இழந்த பவவல நோட்கள் 

ப ோன்ற இவடமோற்றல் கசலவுகவளத் தைிப் தற்கோன உதவிகவளயும் உள்ளடக்கியுள்ள இந்த 

உதவியோனது, க ௌதீக ோீதியோக இடம்க யரும் மக்களுக்கோக வழங்கப் டுகிறது. 

குடியுருப்பு நிலம் மற்றும் கட்டவமப்பு உோிவமயோளர்கள்: தற்ப ோது தமது கசோந்த 

 யன் ோடு,குடியிருப்பு அல்லது வைிக பநோக்கம் என் னவற்றிற்கோக குடியமர்ந்துள்ள,கதளிவோன 

உோித்துோிவமயுடன் கூடிய நிலம் மற்றும் கட்டவமப்புக்கள் என் னவற்றின் உோிவமயோளர்கள் 

சமூக க ோருளோதோர ஆய்வு: வருமோனம் ஈட்டும் நடவடிக்வககள் மற்றும்  ிற சமூக-க ோருளோதோர 

குறிகோட்டிகள் என் னவற்றில் கவனஞ்கசலுத்தி, மீள்குடியமர்த்த்தல் திட்டத்தின் ஆரம்  கட்டத்தில் 

வழவமயோக நடோத்தப் டுகின்ற,  கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்கள் அல்லது குடிசனம்  ற்றிய 

முழுவமயோன மற்றும் துல்லியமோனகதோரு ஆய்வு. 

 ங்குதோரர்கள்: கருத்திட்டகமோன்றில் கசல்வோக்கு கசலுத்துவதற்கு ஆற்றலிவனக் ககோண்டுள்ள, 

கருத்திட்கமோன்றினோல்  யனவடயமுடியுமோன அல்லது சோத்தியமோன தோக்கத்திவன விவளவிக்கக் 

கூடிய ஆர்வமுள்ள ஏபதனும் மற்றும் அவனத்து தனிந ர்கள், குழுக்கள் நிறுவனங்கள் மற்றும் 
அவமப்புக்கள் 

இரவற் குடியிருப் ோளர்கள்: அரச அல்லது தனியோர் நிலங்கவள ஆக்கிரமித்து, அதில் குடியிருப்பு, 

விவசோயம் அல்லது வர்த்தக கசயற் ோடுகவள பமற்ககோள்கின்ற, சட்டத்தின் கீழ் குறித்த நிலத்துக்கோக 

முவறயோன உோித்துோிவமயிவன அல்லது அ ிவிருத்தி அங்கீகோரத்திவனப் க றோதுள்ள 

குடியிருப் ோளர்கள்.   

குத்தவகதோரர்கள் மற்றும் குத்தவகயோளர்கள்: சட்டத்தின்  ிரகோரம் அங்கீகோிக்கப் ட்ட நியதிகள் 

மற்றும் நி ந்தவனகளுடன் க ோருந்திச்கசல்லும் வவகயில்  திவுகசய்யப் ட்ட ஆவைங்களுடன் 

குறிப்பீடுகசய்யப் ட்ட கோலத்திற்கு வோடவகக்கு அல்லது குத்தவகக்கு  ஏபதனும்  நிலத்திவன அல்லது 

கசோத்துக்கவள அல்லது  இரண்டிவனயும் சட்டோீதியோக எடுத்துள்ள அல்லது ககோடுத்துள்ள 

குடியிருப் ோளர்கள் 

இலகுவில்  ோதிக்கப் டக்கூடிய குழுக்கள்:  ோலினம், இனம், வயது, உடல் அல்லது உள ோீதியோன 
இயலோவம, க ோருளோதோரம்  ின்னவடவு அல்லது சமூக அந்தஸ்து என் ன  கோரைமோக மற்றவர்கவள 

விட மீள்குடியமர்த்தலினோல் மிகவும் பமோசமோகப்  ோதிக்கப் டக்கூடிய, மீள்குடியமரல் உதவியின் 

 ிரதி லன்கவள க றுவதற்கோன அல்லது  யன் டுத்திக் ககோள்வதற்கோன அல்லது பகோருவதற்கோன 
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தமது ஆற்றல் மட்டுப் டுத்தப் ட்ட நிவலயில், குறிப் ோக, இவ்வவகயோனது க ண்களோல் 

ஆதோிக்கப் டுகின்ற, உவழப் தற்கு முடியுமோன ஆண் துவையிவனக் ககோண்டிரோதுள்ள, உடல், உள 

ோீதியோன சவோல்கவள எதிர்ககோள்கின்ற,  குடும் த்வத  ரோமோிப் தற்குப்  ப ோதுமோன அளவு சம் ோதிக்க 

முடியோத மிகவும் வயதோன,   லவீனமோன ந ர்கள், உறுப் ினர்கவளக் ககோண்டிருக்கின்ற, மிகவும் 

ஏழ்வமயோன மற்றும் வறுவமக் பகோட்டுக்குக் கீழோழ் வோழ்வதோக அரசோங்கம் அங்கீகோித்துள்ள மிக வறிய 

மக்கள். 
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அட்டவவைப்  ட்டியல் 

 

அட்டவவை 1.1   களனிகவளிப் புவகயிரதப்  ோவதபமம் ோட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின்  ிோிவுகள் 

அட்டவவை 2.1. தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் தோக்கங்களின் சுருக்கம் 

அட்டவவை 2.2:  நிலத்தின் மீதோன ஒட்டுகமோத்த தோக்கம்  

அட்டவவை 2.3:   ருமன் அடிப் வடயில்  ோதிக்கப் ட்ட கோைிகள்  

அட்டவவை 2.4:   யன் ோட்டு வவக அடிப் வடயில்  ோதிக்கப் ட்ட கோைித் துண்டுகள் 
 

அட்டவவை 2.5:  நிலங்களில் ஏற் டும் தோக்கத்தின் தீவிரத்தன்வம 

அட்டவவை 2.6:  உோித்துோிவமயிவனக் ககோண்டுள்ள,ககோண்டிரோத கட்டவமப்புக்கள் மீதோன தோக்கம் 

அட்டவவை 2.7:     ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவமகள் மற்றும் வர்த்தக கட்டவமப்புக்கள்  ற்றிய வி ரம் 

அட்டவவை 2.8:  அரசு மற்றும் க ோது கலோச்சோர வளங்களின் கட்டவமப்புகள் மீதோன தோக்கம்  

அட்டவவை 2.9:  கட்டவமப்புகவள உருவோக்க  யன் டும் கட்டுமோன க ோருட்களின் வவக 

அட்டவவை 2.10: கட்டவமப்புக்களின் ஒவ்கவோருக ோருள் வவகயினதும் தளப்  ரப் ளவு 

அட்டவவை 2.11:  கட்டவமப்புகள் மற்றும் தளப்  ரப் ின் வவக  

அட்டவவை 2.12:   ோதிக்கப் ட்ட கட்டவமப்புகளில் கோைப் டுகின்ற க ோதுப்  யன் ோடுகள் 

அட்டவவை 2.13:   ோதிக்கப் ட்ட மரப்   ட்டியல் 

அட்டவவை 3.1:  வனதமுல்வல கி. பச.  ி. ஒப்பீட்டு ோீதியோன சனத்கதோவகப்  ரம் ல்  

அட்டவவை 3.2: குடும்   ருமனின்  ரம் ல் 

அட்டவவை 3.3: க ற்பறோருடன் வசிக்கின்ற கூட்டுக் குடும்  அலகுகளின் எண்ைிக்வக 

அட்டவவை 3.4: கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட குடும் ங்களின் மோதோந்த சரோசோி வருமோனப்  ரம் ல் 

அட்டவவை 3.5: இன அடிப்வடயில் திரட்டப் ட்ட வீட்டுடவமத் தலவமகளின்  ிரதிநிதித்துவம்  

அட்டவவை 3.6:    ோல் அடிப் வடயில் திரட்டப் ட்ட வீட்டுடவமத் தவலவமகளின்  வயதுக் கட்வமப்பு 

அட்டவவை 3.7:   ோல் அடிப்வடயில் திரட்டப் ட்ட வீட்டுடவமத் தவலவமகளின் சிவில் நிவல 

அட்டவவை 3.8:  ோல் அடிப்வடயில் திரட்டப் ட்ட வீட்டுடவமத் தவலவமகளின் கல்வி நிவல 

அட்டவவை 3.9: கருத்திட்டதினோல்  ோதிக்கப்ப் ட்ட வீட்டுடவமத் தவலவமகளின் கதோழில் மோதிோி 

அட்டவவை 3.10:  ோலின அடிப் வடயில்   ோதிக்கப் ட்ட குடும்  உறுப் ினர்களின்  வயதுக் கட்வமப்பு 

அட்டவவை 3.11:  ோலின அடிப் வடயில் திரட்டப் ட்ட கருத்திட்டத்தினோல்   ோதிக்கப் ட்ட குடும்  

உறுப் ினர்களின்  சிவில் நிவல 

அட்டவவை 3.12:  ோலின அடிப் வடயில் திரட்டப் ட்ட கருத்திட்டத்தினோல்   ோதிக்கப் ட்ட குடும்  

உறுப் ினர்களின்  கல்வி நிவல 

அட்டவவை 3.13:  ோலின அடிப் வடயில் திரட்டப் ட்ட கருத்திட்டத்தினோல்   ோதிக்கப் ட்ட குடும்  

உறுப் ினர்களின் கதோழில் மோதிோி 
 

அட்டவவை 3.14: கருத்திட்டத்தினோல்   ோதிக்கப் ட்ட மக்களின்  ோதிப்பு நிவல 

அட்டவவை 3.15: கருத்திட்டத்தினோல்   ோதிக்கப் ட்ட குடும் ங்களின்  ோதிப்பு நிவல  

அட்டவவை 4.1: பகள்வி  தில்கள்  ற்றிய சுருக்கம் 

அட்டவவை 4.2: பகள்வி  தில்கள்  ற்றிய சுருக்கம் 

அட்டவவை 4.3: பகள்வி  தில்கள்  ற்றிய சுருக்கம் 

அட்டவவை 4.4: பகள்வி  தில்கள்  ற்றிய சுருக்கம் 

அட்டவவை 4.5: பகள்வி  தில்கள்  ற்றிய சுருக்கம் 

அட்டவவை 4.6: பகள்வி  தில்கள்  ற்றிய சுருக்கம் 
 

அட்டவவை 4.7: கலந்துவரயோடப் ட்ட பகள்வி  தில்கள்  ற்றிய சுருக்கம் 

அட்டவவை 4.8: கலந்துவரயோடப் ட்ட பகள்வி  தில்கள்  ற்றிய சுருக்கம் 

அட்டவவை 4.9: கலந்துவரயோடப் ட்ட பகள்வி  தில்கள்  ற்றிய சுருக்கம் 

அட்டவவை 4.10    முக்கிய தகவலோளர் பநர்கோைல்  ற்றிய சுருக்கம் 

அட்டவவை 6.1:  கோைிவகயகப் டுத்துவதற்கோன நவடமுவறமுவறகள் 

அட்டவவை 6.2: கடன்க ருநர், ஆ.அ.வ.  ோ.ககோ.கூ.என் னவற்றிற்கிவடயிலோன இவடகவளி  ஆய்வு  
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அட்டவவை 7.1:  இழப்பீடு அல்லது உதவி அல்லது புனர்வோழ்வுக்கோன தகுதி 

அட்டவவை 7.2:  தவரப்  குதி மற்றும் குடும்  உறுப் ினர்களின் எண். அடிப் வடயிலோன வவரயறுக்கப் ட்ட 

புள்ளி வழங்கல் திட்டம் 

அட்டவவை 7.3:  தவரப்  ரப் ளவு அல்லது வீட்டுப்  ருமன்  அடிப் வடயிலோன புள்ளி வீச்சுக்கள் 
அட்டவவை 7.4:  உோித்துோிவமத் தோயம் 

அட்டவவை 8.1:   ோதிக்கப் ட்ட விட்டுடவமகள் மற்றும் வர்த்தக கட்வமப்புக்கள்  ற்றிய வி ரம் 

அட்டவவை 8.2:  மீள்குடியமர்த்தல் குறித்து  ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவமகளின் அணுகுமுவறகள்   
 

அட்டவவை 8.3:   ோதிக்கப் ட்ட  மக்களுக்கோன வீட்டுத் திட்டங்களின் வி ரம் 

அட்டவவை 9.1: களனிகவளி புவகயிரத  ோவதக் கட்டம்1 ிோிவு 2 இலுள்ள கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட 

வீட்டுடவமகளின் தனிப் ட்ட வருமோன மூலம் 

அட்டவவை 9.2:  ஒவ்கவோரு வருமோன மூலத்தின் கீழ்   ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவமகள் மற்றும் கதோழிலோளர்கள் 

எண்ைிக்வக  
 

அட்டவவை 9.3:   ோதிக்கப் ட்ட குடும் ங்களின்  ிரதோன வருமோன மூலம் 

அட்டவவை 9.4: கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட பவவலயற்ற உறுப் ினர்கள் 

அட்டவவை 9.5:   ோதிக்கப் ட்ட குடும்  உறுப் ினர்களின் மோதோந்த வருமோன மட்டம்  

அட்டவவை 9.6: கருத்திட்டத்தினோல்   ோதிக்க்கப் டக் கூடிய வீட்டுவமகளின்  ோதிப்பு நிவல  

அட்டவவை 9.7:  கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட ந ர்களின்  ோதிப்பு நிவல 

அட்டவவை 10.1:  ககோ.மோ.ச  ிரபதசத்தினுள்(ப ர்ச்/ரூ ோ) நிலத்தின் மோற்றீட்டுப் க றுமதியிவன   

மதிப் ிடுவதற்கோன அலகு விகிதங்கள் 
 

அட்டவவை 10.2.  கட்டவமப்புக்களின் மோற்றீட்டுச்கசலவின மதிப்பீட்டு அலகு வீதங்கள்  

அட்டவவை 10.3:  மீள்குடியமர்த்தல் வரவுகசலவுத் திட்டம் 

அட்டவவை 11.1:  உத்பதச அமுலோக்கல் அட்டவவை 
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உருவவமப்புக்களின்  ட்டியல்கள் 
 

உருவம் 1:  களனிகவளி புவகயிரத கட்டம் 1 இன் மீள்குடியமர்த்தலுக்கோன உத்பதச  ிோிவுகளின் வவர டம்  

உருவம் 2:  ககோழும்பு புறநகர் புவகயிரதக் கருத்திட்டத்திற்கோன உத்பதச மனக்குவற தீர்க்கும் 

க ோறிமுவறயின் கசயல்முவற 

உருவம் 3:  தற்ப ோவதய குடியிருப்புக்களின் அவமவிடங்கள் மற்றும் பவறிடப் டுத்துவதற்கோன உத்பதச 

தளங்கள் என் னவற்றிற்கிவடயிலோன ஒப்பீடு 
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சுருக்கம் 
 

கருத்திட்டம் 
 

ஒரு நோட்டின் உயிர்நோடியோகப் ப ோக்குவரத்துவறயிவனக் கருதலோம். ககோழும்பு நகரத்தினுள் நோளோந்தம் 

300,000 இற்கும் அதிகமோன வோகனங்கள் நுவழவதன் கோரைமோக ககோழும்பு க ரும் ோகப்   குதி அதிக 

ப ோக்குவரத்து கநோிசல்கவள சந்தித்து வருகிறது. க ரும் ோலோன நோடுகள்  க ரும் ோகப்   குதிகளில் 

வீதிப் ப ோக்குவரத்துக்கு மோற்றீடோக  யைிகள் புவகயிரத பசவவயிவன  யன் டுத்துகின்றன. 

தற்ப ோது ஒட்டுகமோத்த  யைிகள் மற்றும் சரக்குப் ப ோக்குவரத்து பசவவயில்  ககோழும்பு க ரும் ோகப் 

 குதியில்  புவகயிரத பசவவயின்  ங்கு 13% ஆக மோத்திரம் கோைப் டுகின்றது. ஆதலோல், களனி கவளிப் 

 ோவத,  ிரதோன  ோவத, கவரபயோரப்  ோவத மற்றும்  புத்தளப்  ோவத ப ோன்ற  அதிக கநோிசல்மிக்க  

 ிரதோன  புவகயிரதப்  யைிகள்  ோவதகள் நோன்கிவனயும் உள்ளடக்கி, ககோழும்பு க ரும் ோகப் 

 குதியில் புவகயிரத வவலப் ின்னலிவன பமம் டுத்துவதன் மூலமும் நவீன மயப் டுத்துவதன் மூலமும் 

ஒட்டுகமோத்த  யைிகள் மற்றும் சரக்கு ப ோக்குவரத்தில் புவகயிரத பசவவயின்  ங்வக கைிசமோக 

அதிகோிப் தற்கும்  இலங்வக  அரசோங்கம் நோடுகிறது. 
 

ககோழும்பு புறநகர் புவகயிரதக் கருத்திட்டம் 2016 இல் ஆரம் ிக்கப் ட்டது. ககோழும்பு க ரும் ோகப் 
 குதியினுள் நவீன கதோழில்நுட் ம் மற்றும் க ோருந்தக்கூடிய சிறந்த நவடமுவறகளுடன் புவகயிரத 

உட்கட்டவமப்வ  நவீனமயப் டுத்தி உயர்தரமோன ப ோக்குவரத்து பசவவகவள வழங்குவபத ககோழும்பு 

புறநகர் புவகயிரத பசவவயின்  முக்கிய பநோக்கமோகக் கோைப் டுகின்றது. பமம் ட்ட  ோதுகோப்பு 

நுண்கருவிகள் மற்றும் சமிக்வஞ முவறவம,  யை பநரக் குவறப்பு,  ஸ் வண்டியிலிருந்து 

புவகயிரத்த்திற்கும், தனியோர் பவன்கள் அல்லது கோர்களிலிருந்து புவகயிரத்த்திற்கும் இவடமோறுவதன் 

மூலம் வருமோனத்வன அதிகோித்தல்,  யைக் கட்டை அதிகோிப்பு மற்றும் வருமோனக் கசிவவக் குவறத்தல் 

என் னவற்றின் மூலம் இந் பநோக்கத்திவன அவடவதற்கு திட்டமிடப் ட்டுள்ளது. அடுத்து வரும் 20 
ஆண்டுகளுக்கு புவகயிரத பசவவகள் மூலம் எதிர் ோர்க்கப் டும் பகள்விகவள பூர்த்தி கசய்வதற்கோன 

உள்ளோற்றலிவன இக் கருத்திட்டம் ககோண்டுள்ளது. இக்கருத்திட்டம் 5.8 மில்லியன் (28%) மக்கள்  

வசிக்கும் ககோழும்பு க ரும் ோகப்  குதியினுள் அவமயப்க ற்றுள்ள புவகயிரத வவலயவமப் ினுள் 

முக்கிய  ோவதகளில் ஒன்றோன தற்ப ோதுள்ள களனிகவளிப் புவகயிரதப்  ோவதவய 

பமம் டுத்துவதற்கும் நவீனமயப் டுத்துவதற்கும் எதிர் ோர்க்கின்றது. இது ககோழும்பு புறநகர் புவகயிரத 

கருத் திட்டத்தின் கீழ் முன்னுோிவம க ற்ற கருத்திட்டமோகும். 
 

ககோழும்பு புறநகர் புவகயிரதக் கருத்திட்டத்தின் கீழ் ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கியினோல்  நிதியளிப் தற்கு 

உத்பதசிக்கப் ட்டுள்ள  களனிகவளிப்  புவகயிரதப்  ோவத பமம் ோட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டத்திவனத் 

தயோோிப் தில் ப ோக்குவரத்து, சிவில் விமோன பசவவகள் அவமச்சு மற்றும் இலங்வகப் புவகயிரதத் 

திவைக்களம் என் ன ஈடு ட்டுவருகின்றன.  
 

களனிகவளிப்  புவகயிரதப்  ோவதயோனது மருதோவன முதல் அவிசோவவள வவரயில் ஒற்வற வழிப் 

புவகயிரதப்  ோவதயோக 60 கி.மீ  வவரயில்  நீண்டுகசல்வபதோடு,  நோளோந்தம் சுமோர் 14,600 ப ர் இப் 

 ோவதயில்  யைிக்கின்றனர்.எனபவ, நிகழ்கோல மற்றும் எதிர்கோல பதவவப் ோடுகள் கருத்திற்ககோண்டு 

 ோதுக்க வவரயில் குறித்த ஒற்வறவழிப் புவகயிரதப்  ோவதவய இலத்திரனியலோக்கத்தில் கவனஞ் 

கசலுத்தி,இரட்வட வழிப் ோவதயோக பமம் டுத்துவதற்கும், எஞ்சிய அவிசோவவள வவரயோன 

 ோவதயிவன புனரவமப் தவன இத்திட்டம் பநோக்கோகக் ககோண்டுள்ளது.ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கியின்  

 ன்முக கதோகுதி நிதியளிப்பு  வசதி கடன் திட்டத்தின் கீழ்  களனிகவளி புவகயிரதப்  ோவத  அ ிவிருத்தி 

நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின்  கட்டம் I என்ற வவகயில்  மருதோவன முதல்  ோதுக்க வவரயோன  ோவதயில் 

இரட்வட வழிப் புவகயிரதப்  ோவத அவமப் தற்கு நிதியளிப் தற்கு முன்னுோிவம  வழங்குவதற்கோக  
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இலங்வக அரசோங்கம் மற்றும் ஆசிய  அ ிவிருத்தி வங்கி என் ன  தீர்மோனித்துள்ளன. களனிகவளி  

புவகயிரதப்  ோவத  அ ிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின்  கட்டம் I ஆனது பலோபகோ சந்தி (0 + 900 மீ) முதல் 

ககோட்டோவவ புவகயிரத  நிவலயம் (0 + 19,700 மீ) வவரயில் உயர்த்தப் ட்ட இரட்வட வழிப் புவகயிரதப் 

 ோவதயிவன நிறுவுவதற்கும், இலத்திரனியற் டுத்தல், சமிக்வஞ மற்றும் கதோவலத்கதோடர் ோல் 

முவறவமயிவனப் க ோருத்துதல், பமலதிக உட்கட்டவமப்புக்கள் மற்றும் வசதிகள்  என் னவற்றிவனக் 

ககோண்டு   ோதுக்க முதல் ககோட்டோவவ வவரயோன புவகயிரத நிவலயங்கவள  நவீனமயப் டுத்தப் ட்ட  

இரட்வட வழி  ோவதகவளக் ககோண்ட புவகயிரத நிவலயங்களோக அ ிவிருத்திகசய்வதற்கும் குறித்த 

கருத்திட்டம் இலக்கோகக் ககோண்டுள்ளது. எவ்வோறோயினும்,கட்டுமோனத்வத ஆரம் ிப் தற்கோக 

கருத்திட்டத்தோல்  ோதிக்கப் ட்ட கமோத்த வழியுோிவமயில் ஆகக் குவறந்தது 50% நிலத்வதயோவது 

விடுவித்திருத்தல் பவண்டுகமன்று நிதியுதவியளிப் ிற்கோன  மிக முக்கியமோன நி ந்தவனயோக ஆசிய 

அ ிவிருத்தி வங்கி குறிப் ிடுகிறது. ஆதலோல், பமற்குறித்த பதவவவய பூர்த்தி கசய்வதற்கோக ஆசிய 

அ ிவிருத்தி வங்கியின் கதோழில்நுட்ட   உதவியோளோின் கீழ் அைிதிரட்டப் ட்ட ஆபலோசகோினோல் 

தயோோிக்கப் ட்ட மீள்குடியமர்த்தல்  ைிச்சட்டகத்திவன  அடிப் வடயோகக் ககோண்டு களனிகவளி  

புவகயிரதப்  ோவத  அ ிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கட்டம் I இன் கவவ்பவறு  ிோிவுகளுக்கு ஐந்து (5) 

மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டங்கவளத்  தயோோிப் தற்கோக  கருத்திட்ட பமற் ோர்வவ அலகு 

தீர்மோனித்துள்ளது. கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட ந ர்கவள பவறிடப் டுத்துவதற்கோன வீட்டு 
அலகுகவளப் க ற்றுக்ககோள்வதற்கோக  எடுக்கப் டுகின்ற பநரத்திவனப் க ோறுத்து மீள்குடியமர்த்தல் 

கசயற் ோட்டுத் திட்டங்கவள அமல் டுத்துவது அவமந்திருக்கும். நகர அ ிவிருத்தி அதிகோரசவ யின் 

வீட்டுத் திட்டங்களிலிருந்து 2019 ஆம் ஆண்டின் ஆரம் த்தில் வகயகப் டுத்தப் ட்ட 262 வீட்டு 

அலகுகளின் முதற் கட்டத்தில்  ிோிவு II (பலோபகோ சந்தி முதல் சீகவலி சந்தி வவர) இல் கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்ட மக்கவள மீள்குடியமர்த்துவதற்கோக மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டம் 

தயோோிக்கப் ட்டுள்ளபதோடு, 2020 ஆம் ஆண்டில் களனிகவளி  புவகயிரதப்  ோவத  அ ிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்திவன  கசயல் டுத்துவதற்கும் திட்டமிடப் ட்டுள்ளது. 
 

 மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டத்தின் குறிக்பகோள்கள் 
 

மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத்  திட்டமோனது பலோபகோ சந்தியிலிருந்து சீகவலி ஒழுங்வக (0 + 900 மீ. - 0 

+ 2200 மீ.) வவரயிலோன  குதியுடனும் களனிகவலிப்  ோவதயில் ப ஸ் வலன் புவகயிரத  நிவலய 

வளோகத்திற்குள் 12 மீற்றர் வழியுோிவமயிலும் கதோடர்பு டுகிறது. மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் 

திட்டம் மற்றும்  ோதுகோப்பு ஆவைங்கள் என் ன கோைி வகயகப் டுத்தல் சட்டம் மற்றும் அதன் 

ஒழுங்குவிதிகபளோடு சம் ந்தப் ட்ட திருத்தங்கள், பதசிய தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் ககோள்வக, 

பதசிய சுற்றோடல் சட்டம் மற்றும் 2009 ஆம் ஆண்டின் ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்யின்  ோதுகோப்புக் 

ககோள்வகப்  ிரகடனத்தில் குறிப் ிடப் ட்டுள்ள தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் ககோள்வக 

என் னவற்றின் மூலம் வழிகோட்டப் ட்டு தயோோிக்கப் ட்டுள்ளது. கருத்திட்டத்திவனச் 

கசயற் டுத்துவதனோல் ஏற் டக்கூடிய  ோதிப்புகவளக் கண்டறிந்து,  ோதகமோன தோக்கங்கவளத் 

தைிப் தும், பமற்கூறிய ககோள்வககளுக்கு அவமய கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களின் 

வோழ்க்வகத் தரத்திவனப் ப ணுவதற்கோக அவர்களுக்கு வழங்கப் டும் இழப்பீடுகள் மற்றும் சலுவககள் 

என் ன ப ோதுமோனவவ என் தவன உறுதிப் டுத்துவதும் மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத்  திட்டத்தின் 

முதன்வம பநோக்கங்களோக குறிப் ிடலோம். 

மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டம்  ின்வரும் ககோள்வககவள அடிப் வடயோகக் 

ககோண்டவமந்துள்ளது. 

- பவறிடப் டுத்தலுக்கு முன்னர் கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட அவனவருக்கும் உோிய 

இழப்பீடு, ஏவனய சலுவககள் மற்றும் ககோடுப் னவுகள் என் னவற்வற முழுவமயோக வழங்கல். 
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- கட்டுமோனத் திட்டத்தின் கதோடக்கத்வதயும் முன்பனற்றத்வதயும்  ோதிக்கோது, ஓர் 

அட்டவவையின்  ிரகோரம் வீடுகள் மற்றும் வைிக தளங்களின் பவறிடப் டுத்தலிவன 

ஒருங்கிவைத்தல். 
  

இம் மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டமோனது,  ின் ற்றப் டவுள்ள நவடமுவறகள் மற்றும் கோைி 
வகயகப் டுத்தல் கதோடர் ோன  ோதகமோன தோக்கங்கவளக் கட்டுப் டுத்தல், இழப்புகவள ஈடுகசய்தல் 

மற்றும்  ோதிக்கப் ட்ட ந ர்கள் மற்றும் சமூகங்களுக்கு அ ிவிருத்தி சலுவககவள வழங்குவதற்கோன 

நடவடிக்வககள் என் னவற்றிவனக் குறிப்பீடுகசய்கிறது. மீள்குடியமர்த்தலிவன பமம் ோட்டு 

நடவடிக்வககயோன்றோக திட்டமிடுவவதயும், கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களின் வோழ்க்வகத் 

தரத்வத மீளவமப் தற்கும் பமம் டுத்துவதற்கும் அவர்களுக்கு உதவிகவள வழங்குவதற்கும் இது 

பநோக்கோகக் ககோண்டுள்ளது. களனி கவளிப்  ோவதயில்  பலோபகோ சந்தி முதல் ப ோமகோமோ வவரயில் 

தற்ப ோதுள்ள புவகயிரதப்  ோவதயின் வமயத்திலிருந்து இருபுறமுமோக 10 மீற்றர்  தோழ்வோரத்திற்குட்  

டுகின்ற வீடுகள் மற்றும் கசோத்துக்கவள கருத்திட்டத்தோல்  ோதிக்கப் டவுள்ள கசோத்துக்கள் என 

அவடயோளப் டுத்துவதற்கோக 2017 ஆம் ஆண்டு  பம மோதம் 7 ஆம் திகதி  முதல் 2017 ஆம் ஆண்டு  ஓகத்து 

மோதம்  14 ஆம் திகதி வவரயில்  இக்குறிக்பகோள்கவள அவடவதற்கோக ஆரம் த்தில் ஐக்கிய நோடுகளின் 

மனிதக் குடியிருப்புச் கசயற்றிட்டத்தினோல் சமூக க ோருளோதோர மற்றும் குடிசன மதிப்பீட்டு ஆய்வுகள் 

நடத்தப் ட்டுள்ளன. உத்பதச  களனிகவளிப்  ோவதயில் ப ஸ்வலன் புவகயிரத நிவலயத்தின் கட்டம் I, 

 ிோிவு II  இற்குத் பதவவப் டும்   ரப்க ல்வல மற்றும்  கட்டுமோன எல்வலயினுள் இறுதியோக்கப் ட்ட 

வோிவசயோக்கச் கசயற் ோடுகள் என் ன கதோடர் ிலும்  ககோழும்பு புறநகர்  புவகயிரத  கருத்திட்டத்தின்  

கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகினோல் 2018 ஆம் ஆண்டு திகசம் ர் மோதம் 15 திகதி முதல்  2019 ஆம் ஆண்டு 

சனவோி மோதம் 8 ஆம் திகதி வவரயில் மீளோய்வு ஆய்கவோன்று நடோத்தப் ட்டது. மீள்குடியமர்த்தல் சட்டப் 

 ைிச்சட்டகம்,  சமூக,க ோருளோதோர ஆய்வுகள் மற்றும் குடிசன மதிப்பீட்டின் கண்டு ிடிப்புகள், 

கருத்திட்டத்தோல்  ோதிக்கப் ட்ட சமூகங்கள்,  ிற கதோடர்புவடய  ங்குதோரர்களுடன் நடத்தப் ட்ட 

கலந்தோபலோசவனகள், நில அளவீட்டு வவர டங்கள் மற்றும் க ோறியியல் வடிவவமப்பு  என் ன 

கருத்திற்ககோள்ளப் ட்டு பமற்குறித்த மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டம் 

ஆவைப் டுத்தப் ட்டுள்ளது.  

 ங்குதோரர் மதியுவர,  ங்பகற்பு மற்றும் கவளிப் டுத்தல் 
 

2017 ஆம் ஆண்டில் முன் கசயலோக்க ஆய்வுக் கட்டத்தில்  ங்குதோரர் ஆபலோசவன கசயன்முவற 

ஆரம் ிக்கப் ட்டு, 2018 ஆம் ஆண்டு வவரயில் கதோடர்ந்துள்ளது. ஐக்கிய நோடுகளின் மனிதக் 

குடியிருப்புச் கசயற்றிட்டம் மற்றும் கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகு ப ோன்ற  இரண்டு அவமப்புகளும் 

இச்கசயற் ோட்டில் ஈடு ட்டன. விழிப்புைர்வு திட்டங்கள், முவறசோர் மற்றும் முவறசோரோ கூட்டங்கள், 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களின் கருத்துக்கள் மற்றும் கருத்துவரகவளப் க றுவதற்கும், 

வீட்டுடவமகள் மீதோன கருத்திட்டத் தோக்கங்கவள கவளிக்ககோண்டுவருவதற்குமோன  உள்ளூர் மற்றும் 

 ிரபதச மட்ட கலந்துவரயோடல் கசயல்முவறகள் என் ன மீள்குடியமர்த்தல் திட்டமிடல் மற்றும் 

விோிவோன வடிவவமப்புக் கோலத்தின் ப ோது  தீவிரமவடந்துள்ளன. கருத்திட்ட வடிவவமப்பு, தைிப்புக் 

ககோள்வககள் மற்றும் நடவடிக்வககள் குறித்த அடிப் வட தகவல்கள் க ோதுமக்களுக்கு 

கவளியிடப் ட்டன. தகவல் கவளிப் டுத்தலுக்கோன முதன்வமக் கருவியோக கருதிட்டத்திவன வி ரமோக 

விளக்குகின்ற துண்டுப்  ிரசுரங்கள் (மூன்று பதசிய கமோழிகளிலும்) கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட 

மக்களுக்கு மத்தியில் விநிபயோகிக்கப் ட்டன. மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டத்தின்  ிரதிகள் 

மும்கமோழிகளிலும் கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களுக்கும் க ோதுமக்களுக்கும் கதோடர்புவடய 

க ோது அலுவலகங்கள் மூலம் கிவடக்கப்க றச்கசய்யும் என் பதோடு, உோித்துோிவமகள்  ற்றிய சுருக்கக் 

குறிப்புக்கள்  ோதிக்கப் ட்ட தனியோள் வீடுடவமகளுக்கும்  கவளியிடப் டும். 
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 ோதிக்கப் ட்ட சமூகத்தின் ஏற் ிவசவுடன் உத்பதச கருத்திட்டத்திற்கோக கருத்திட்டத்தினோல் 

நடத்தப் ட்ட மதியுவரகளின் அவடவு, தமது சுற்றுப்புறச் சூழலுக்கு அருகோவமயில் அரசோங்கத்தினோல் 

வழங்கப் ட்ட மோற்று வீடவமப்புத் திட்டங்களில் மீள்குடியமருவதற்கோன தமது விருப் ம் என் ன 

கோரைமோக  லரும் இக்கருத்திட்டத்வத தமது வோழ்க்வக நிவலவமகவள பமம் டுத்துவதற்கோனகதோரு 

வோய்ப் ோக   ோர்க்கிறோர்கள். 

மீள்குடியமர்த்தல் தோக்கம் 
 

இலங்வகப் புவகயிரத பசவவக்குச் கசோந்தமோன நிலத்வத வகயகப் டுத்துதல் மற்றும் மீளப்க றல் 

என் ன இந்நிலங்களில் வசிக்கும் மக்களின் க ௌதிக மற்றும் க ோருளோதோர இடப்க யர்வுக்கு 

கோரைமோக அவமந்து, தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடிபயற்றத்வத உருவோக்கி, உோிவமயோளர்கள் மற்றும் 

 யனர்களுக்கும்  ோதிப்வ  ஏற் டுத்தும். களனிகவளி புவகயிரதப்  ோவதக் கருத்திட்டத்தின்  கட்டம் I 
 ிோிவு II இன் கீழ் புதிய  ோவத வழியுோிவமக்கோக  பலோபகோ சந்தி முதல் சீகவலி சந்தி வவரயோன  குதியில் 

தனியோர் நிலங்களும் ஒரு சில இடங்களில் பமலதிகமோக பதவவப் டும். களனிகவளி புவகயிரதப் 

 ோவதக் கருத்திட்டத்தின்  கட்டம் I  ிோிவு II இற்கோன கமோத்த நிலத் பதவவப் ோடோனது, 1070 ப ர்ச்சஸ் 

என மதிப் ிடப் ட்டுள்ளது. இரவற் குடியிருப் ோளர்களோல் க ரும் ோலும் ஆக்கிரமிக்கப் ட்டுள்ள 952 

ப ர்ச்சஸ் இலங்வகப் புவகயிரதத்திற்குச் கசோந்தமோன நிலத்திவனயும், ககோழும்பு மோநகரசவ க்கு 

கசோந்தமோன 22 ப ர்ச்சஸ் நிலத்திவனயும்,நகர அ ிவிருத்தி அதிகோரசவ க்கு கசோந்தமோன 10 ப ர்ச்சஸ் 

நிலத்திவனயும், தனியோருக்கு கசோந்தமோன  86 ப ர்ச்சஸ் நிலத்திவனயும் இது உள்ளடக்கியுள்ளது. 

இத்தவகய தனியோர் கோைிகளுக்கு மத்தியில் 30 ப ர்ச்சஸ் நில உோித்து உோிவமயோளர்களுக்கும் 56 
சதவீதம் பதசிய வீடவமப்பு அதிகோர சவ யின் உோித்து உறுதியிவன வவத்திருப் வர்களுக்கும் 

உோித்தோனதோகும்.ஆய்வுகள் மற்றும் குடிசன மதிப்பீடுகளின்  ிரகோரம் கமோத்தமோக, 271 கட்டவமப்புகள் 

 ோதிக்கப் டகமன மதிப் ிடப் ட்டுள்ளபதோடு, இதில் 239 வீட்டு அலகுகளும்15 வைிக கட்டவமப்புகளும் 

உள்ளடக்கப் ட்டுள்ளன. இடிப் தற்கோக மதிப் ிடப் ட்டுள்ள கட்டவமப்புக்களில் 41 

உோித்துோிவமயிவனப் க ற்றுள்ள  கட்டவமப்புகளும் 230 உோித்துோிவமயிவனப் க ற்றிரோத 

கட்டவமப்புகளும் கருத்திட்டத்தோல்  ோதிக்கப் டவுள்ளது. இதற்கு பமலதிகமோக, 8 க ோது வளங்களும் 

 ோதிக்கப் டும் என் பதோடு, 6 வீட்டுடவமகள் தமது கட்டவமப்புக்கள் மற்றும் அல்லது கோைிகளின் 

 குதிகயோன்றிவனயும் இழக்கவுள்ளது. பமலும் 37 ந ர்கள் கூலி பவவல இழப் ோல் ஏற் டுகின்ற பநரடித் 

தோக்கம் கோரைமோக  ோதிக்கப் டுவர்.  ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவமகளுக்கு மத்தியில், 39 ப ர் இலகுவில் 

 ோதிக்கப் டக்கூடியவர்களோக அவடயோளம் கோைப் ட்டுள்ளனர். இவர்களுள், 9 ந ர்கள் வறுவமக் 

பகோட்டின் கீழும், 10 குடும் ங்கள் க ண் தவலவமக் குடும் ங்கவளயும் ககோண்டுள்ளது.பமலும் இங்கு 13 

மோற்றுத் திறனோளிகளும்  உள்ளனர் என் துவும்  கண்டறியப் ட்டுள்ளது. 
 

பவறிடப் டுத்தல் மற்றும் வோழ்வோதோரத்திவன மறுசீரவமத்தல் 
 

அ ிவிருத்தி பநோக்கங்களுக்கோக நிலம் வகயகப் டுத்துதல் மற்றும் தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் 

கோரைோக  ோதிக்கப் ட்ட ந ர்களின் வறுவமவயத் தவிர்த்தல், இடம்க யர்ந்த மக்களின் 

வோழ்வோதோரங்கவள மீளத்தோ ித்தல் மற்றும் அவர்களின் வோழ்க்வகத் தரத்வத பமம் டுத்தல் 

என் னவற்றவன பதசிய தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் கருத்திட்டம் மற்றும் 2009 ஆம் ஆண்டின் 

ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கியின்  ோதுகோப்புக் ககோள்வகக் கூற்று என் ன பவண்டிநிற்கின்றன. 

கருத்திட்டத்னோல்  ோதிக்கப் ட்ட  மக்கவள பவறிடப் டுத்துவதற்கு அல்லது மீள்குடியமர்த்துவதற்கோன 

ப ோதுமோன ஏற் ோட்டிவன மீள்குடியமர்த்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டம் வழங்குகிறது. பமலும், 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்கவள பவறிடப் டுத்தும் பநோக்கில் நகர அ ிவிருத்தி அதிகோர 

சவ யினோல் கசயற் டுத்தப் ட்ட  நகர் மீளுருவோக்கக் கருத்திட்டத்தின்  அதிகூடிய வசதிகளுடன் கூடிய 

நடுத்தர அளவிலோன வீட்டுத் திட்டங்களிலிருந்து  வீட்டு  அலகுகவளக் ககோள்வனவு கசய்வதற்கோக 
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ப ோக்குவரத்து  மற்றும் சிவில் விமோன பசவவகள் அவமச்சு தீர்மோனித்துள்ளது. குறுகிய கோல 

நடவடிக்வககள் மற்றும் நீண்டகோல தவலயீடுகவள உள்ளடக்கிய அணுகுமுவறகவளப்  ின் ற்றுவதன் 

மூலம் மக்களின் க ோருளோதோர நிவலவய, கருத்திட்டத்தின் முன்வனய நிவலக்கு 

மறுசீவமத்து,அவர்களின் முன்வனய கதோழில்கவளத் கதோடர்வதற்கோன அல்லது மோற்று 

வோழ்வோதோரங்கவள கண்டறிவதற்கோன மூபலோ ோயங்கவள இயலுமோக்குவதற்கோக கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்ட மக்கவள கருத்திட்டங்கள் வலுவூட்டுகின்றன. 
 

உோித்துோிவமத் தோயம் 
 

இக்கருத்திட்டத்தின் அமுலோக்கமோனது சட்டோீதியோன உோித்திவன வவத்திருப் வர்கள்,  

குத்தவகதோரர்கள், வோடவகயோளர்கள் ப ோன்ற குழுக்கவளயும்  இரவற் குடியிருப் ோளர்கள், 

ஆக்கிரமிப் ோளர்கள், ஊழியப் வட, நோட் கூலித்கதோழிலோளர்கள் மற்றும் இலகுவில் 

 ோதிக்கப் டக்கூடிய குழுக்கள் உள்ளடங்கலோக உோித்துோிவமயிவனப் க ற்றிரோத சில தனி ந ர் 

குழுக்கள் மீதும் குறிப் ிடத்தக்களவில் க ௌதீக மற்றும் க ோருளோதோர இடப் க யர்விவன ஏற் டுத்தும். 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்கவள கருத்திட்டத்திற்கு முன்வனய நிவலக்கு , அதற்கு சமமோன 

நிவலக்கு  அல்லது  அதவன விட சிறந்தகதோரு  நிவலக்கு ககோண்டுவருவதன் மூலம்  அவர்களின்  

வோழ்வகத் தரத்திவன பமம் டுத்துவதற்கு இயலுமோக்கும் வவகயிலும், அவர்களுக்கு ஏற் ட்ட 

இழப்புகவள ஈடுகசய்வதற்கோக கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட அவனத்து மக்களுக்கும் 

வழங்கப் ட்ட மீள்குடியமர்த்தல் உதவி மற்றும் இழப்பீட்டுப் க ோதிகயோன்றிவன முன்பனற் ோடு 

கசய்வதற்கோக  உோித்துோிவமத் தோயம் தயோோிக்கப் டுகிறு. 1950 ஆம் ஆண்டின் கோைி வகயகப் டுத்தல் 

சட்டம் மற்றும் 2008 ஆம் ஆண்டின் கோைிவகயகப் டுத்தல் ஒழுங்குவிதி என் னவற்றில் 

 ிரதி லிக்கப் ட்டுள்ள இலங்வக நோட்டுச் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குறுத்தல்  ைிச்சட்டகம் 

என் னவற்றிலுள்ள ஏற் ோடுகள் என் னவற்றிற்கு அவமயவும், களனிகவளிப் புவகயிரதப்  ோவதயின் 

கட்டம் I இன் கீழ் தயோோிக்கப் ட்ட மீள்குடியமர்த்தல்  ைிச்சட்டகத்துடன் இைங்கிச்கசல்லும் 

வவகயிலும் உோித்துோிவமத் தோயம் தயோோிக்கப் டுகின்றது. உோித்துோிவமத் தோயத்தில் குறிப்பீடு 

கசய்யப் ட்டுள்ள பமலதிககோடுப் னவுகளுக்கு அவமச்சரவவயின் விபசட அங்கீகோர அவசியமோகும். 

கவட்டுத் திகதிக்குப்  ின்னர் எவபரனும்  ந கரோருவர்  கருத்திட்டப்  குதியில்  குடியமருவோரோயின் 

அல்லது அப் குதியிவன  ஆக்கிரமிப் ோரோயின் அவர் இழப்பீட்டிவனப் க றுவதற்கு அல்லது பவறு 

வவகயோன மீள்குடியமர்த்தல்  உதவிகவளப் க றுவதற்கு  உோிவம க றமோட்டோர். 
 

மனக்குவறகவளத்  தீர்க்கும் க ோறிமுவற 

கோைி வகயகப் டுத்தல், மீள்குடியமர்த்தல் மற்றும் கட்டுமோனப்  ைிகள் என் ன சமூக, க ோருளோதோர, 

கலோச்சோர மற்றும் சுற்றுச்சூழல்  ிரச்சிவனகளுக்கு வழிவகுப் பதோடு,கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட 

மக்களின்  வோழ்வோதோரங்கவள நிவலமோற்றி,  ோதிக்கப் ட்ட மக்களுக்கு மத்தியில் மனக்குவறகவளயும் 

ஏற் டுத்துகின்றன. இத்தவகய மனக் குவறகவள குறிப் ோக, கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட 

மக்களின் மனக் குவறகவள நிவர்த்திகசய்வதற்கோகவும், அவர்களின் முவறயீடுகள் மற்றும் 

முவறப் ோடுகவளப் க றுவதற்கும் அவற்றிவனத் தீர்ப் தற்குமோகவும் முவறயோக நிறுவப் ட்ட, கோல 

வவரயவறயிவனக் ககோண்டுள்ள மனக் குவறகவளத் தீர்க்கும் க ோறிமுவறகயோன்றின் மூலம் தடுப்பு 

நடவடிக்வககவள உடனடியோக பமற்ககோள்ளல் பவண்டும். கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்கள் 
குவறந்த சிரமத்துடனும், மனக் குவறயிவனக் ககோண்டுள்ள எந்தகவோரு ந ருக்கும் அதவன நிவர்த்தி 

கசய்வதற்கோன வோய்ப்புக்களுடனும், கருத்திட்டம் குறிப்பீடுகசய்துள்ள மனக்குவறகவள 

நிவர்த்திகசய்யும் க ோறிமுவறகயோன்று இதற்கோக முன்கமோழியப் டுகிறது. தள மட்டம்,  ிரோந்திய 
மட்டம் மற்றும் பதசிய மட்டம் என மூன்று அடுக்கு குழுக்களுடன் உத்பதச க ோறிமுவற கசயல் டுகிறது. 
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வரவுகசலவுத் திட்டம் 
 

களனி கவளி  புவகயிரதப்  ோவத  கட்டம் 1 “ ிோிவு 11” மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டத்திற்கோக 

உோித்துோிவமத் தோயத்தில் ஏற் டுத்தப் ட்டுள்ள அளவுருக்களின் அடிப் வடயில் மீள்குடியமர்த்தல் 

வரவுகசலவுத் திட்டம் தயோர் டுத்தப் ட்டுள்ளது. மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டத்தில் 

மதிப்பீடுகசய்யப் ட்டுள்ள கமோத்த கசலவினம் கிட்டத்தட்ட ரூ ோ 1,942,630,800 என் பதோடு இதற்கு 

இலங்வக அரசோங்கம் நிதியளிப்புச் கசய்யவுள்ளது. இச்கசலவினமோனது, நியதிச் சட்டக் 

ககோடுப் னவுகள், மோற்றீட்டுச் கசலவினம். சமூக அ ிவிருத்தி கசலவினம், வோழ்வோதோர மறுசீரவமப்பு 

மற்றும் பமம் ோடு,  யிற்சிகள், நிருவோக கசலவினம் மற்றும் எதிர் ோரோத கசலவினங்கள் 

என் னவற்றிவன உள்ளடக்கியுள்ளபதோடு, மோற்று வீடுகளின் (நகர அ ிவிருத்தி அதிகோர 

சவ யிடமிருந்து ககோள்வனவு கசய்யப் ட்ட) கசலவினங்கவளத் தவிர்த்துள்ளது. 
 
 

க ோதுவோக, வதிவிடத்வத இழக்கும் அவனத்து வீட்டுடவமகளுக்கும் உோித்து உோிவமகளுடன் மோற்று 

குடியிருப்புக்கள் வழங்கப் டும் அல்லது மோற்றீட்டுச் கசலவில் கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட 

மக்களுக்கு பநரடியோக இழப்பீடு வழங்கப் டும். இழப்பீட்டுக் ககோடுப் னவின் மோற்றீட்டு நியதிகளின் 

கீழ் கசோத்துக்களின் க றுமதியிவன நிர்ையிப் தற்கோக விவல மதிப்பீட்டுத்  திவைக்களம் ஈடு டும். 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்கள், கோைி கதோடர் ிலோன  துோித சந்வத ஆய்வு, மற்றும் கட்டிட 

வோடவககள் என் ன கதோடர் ிலோன குடிசன மதிப்பீடு ஊடோக பசகோிக்கப் ட்ட தரவுகள் மூலம் 

வரவுகசலவுத்திட்ட கைிப்பீடுகள் ஒத்துவழக்கப் டுகின்றன. கட்டுமோனப்  ைிகள் 

ஆரம் ிக்கப் டுவதற்கு முன்னர் இறுதியோக்கப் ட்ட மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டத்திவன 

ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கிக்கும்  மற்றும் அவமச்சரவவக்கு கருத்திட்ட முகோவமத்துவப்  ிோிவு 

சமர்ப் ிக்கும். இழப்பீடு மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் உதவிகள் என் ன பூரைப் டுத்தப் டும் வவரயில் 
எதுவித கட்டுமோனப்  ைியும் இடம் க றமோட்டோது. 

 

கண்கோைித்தல் 
 

தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தலிவனத் திட்டமிடல்,கசயற் டுத்தல் மற்றும் கண்கோைித்தல் 

என் னவற்றின்  ல்பவறு கூறுகவள கவற்றிகரமோகச் கசயற் டுத்துவதற்கோக  ல அவமச்சுகளும் 

நிறுவனங்களும் ஈடு ட்டுள்ளன. ஒட்டுகமோத்தமோக, மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டத்திவன 

அங்கீகோித்தல் மற்றும் கசயற் டுத்தும் க ோறுப்வ  ப ோக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமோன பசவவகள் 

அவமச்சு க ோறுப்ப ற்கும் என் பதோடு, ககோழும்பு புறநகர் புவகயிரதப்  ோவதக் கருத்திட்டத்தின் 

கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகோனது, கசயற் ோட்டு மட்டத்தில் மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் 

திட்டத்திவனச் கசயல் டுத்துவதில் க ோறுப்புவோய்ந்த முக்கிய நிறுவனமோக கசயல் டுகிறது. 

ஒட்டுகமோத்த கருத்திட்ட  முகோவமத்துவத்தின் ஒருங்கிவைந்த ஓர் அங்கமோகக் உள்ளக மற்றும் கவளியக 

கண்கோைிப்பு கோைப் டுகின்றது. உள்ளக கண்கோைிப் ோனது கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகின் 

 ிரதிநிதிகள், மதியுவரயோளர் மற்றும் ஒப் ந்தக்கோரர்கவள உள்ளடக்கிய குழுகவோன்றினோல் 

நிவறபவற்றப் டும். கவளியக கண்கோைிப்பு, பமற் ோர்வவ மற்றும் கண்கோைித்தல் என் ன 

மீள்குடியமர்த்தல்  நிகழ்ச்சித் திட்டங்கவள கண்கோைிப் தில் அதிகம் அனு வம் வோய்ந் கவளியக முகவர் 

நிறுவனகமோன்றினோல் நடோத்தப் டுதல் பவண்டும். இந்பநோக்கத்திற்கோக கருத்தட்ட முகோவமத்துவ 

அலகோனது க ோருத்தமோன முகவர் நிறுவனகமோன்றிவன கதோிவுகசய்தல் பவண்டும். கவளியக 

கண்கோைிப் ோனது மீள்குடியமர்தல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் ஆரம் ிக்கப் ட்டதன்  ின்னர் ஆரம் ிக்கப் டுதல் 

பவண்டும். கண்கோைித்தல் என்ற நடவடிக்வகக்கு க ோறுப் ோன  உத்திபயோகத்தரோனவர் 

மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோடுகளின் அமுலோக்கம் மற்றும் இைக்கமின்வமச் கசயற் ோடுகள், 

அவற்றிவன நிவர்த்திகசய்வதற்கோக பமற்ககோள்ளப் ட்ட   திற்கசயற் ோடுகள் என் னவற்றின் 

முன்பனற்றத்வன வி ோித்து மோதோந்த கண்கோைிப்பு அறிக்வககள் மற்றும் கோலோண்டு அறிக்வககள் 
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என் னவற்றிவன கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகு மற்றும் ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கி என் னவற்றிற்கு 

சமர்ப் ித்தல் பவண்டும். மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்ட அமுலோக்கத்திலுள்ள  இவட கவளிகள 

அவர்கள் அவடயோளங்கண்டு, அந்த இவடகவளிகளிகளின் தோக்கத்திவனத் தைிப் தற்கோக, 

தவிர்ப் தற்கோக அல்லது குவறப் தற்கோக  கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களுடன் 

கலந்தோபலோசித்து, தீர்வுகோணும் என் பதோடு, திருத்தச்கசயற் ோடுகளுக்கு  வசதியளிப் தற்கோக  

கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகிற்கு தமது விதப்புவரகவளயும் சமர்ப் ிக்கும். 
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அத்தியோயம் 1- கருத்திட்ட வி ரம் 

 

1.1 கருத்திட்டப்  ின்னைி 
 
 

பமல் மோகோைத்தில் கிட்டத்தட்ட 5.8 மில்லியன் (28%) மக்கள் வசிக்கின்ற, 1.05% வருடோந்த சனத்கதோவக 
வளர்ச்சி வீதத்திவனக் ககோண்டுள்ள ககோழும்பு க ரும் ோகப்  குதியில் அரசோங்கம், புவகயிரத 

முவறவமயிவன பமம் டுத்துவதற்கு விரும்புகிறது. க ரும் ோலோன அரச அலுவலகங்கள் மற்றும் 

வர்த்தக தோ னங்கவளக் ககோண்டுள்ள இப் குதியினுள் நோளோந்தம் 300,000 இற்கும் பமற் ட்ட 

வோகனங்கள் வந்துகசல்வதனோல், இப் குதியோனது அதிகோித்த வோகன கநோிசலிவன எதிர் 

ககோள்கின்றது. ககோழும்பு க ரும் ோகப்  குதியினுள் தற்ப ோது ஏற் டுகின்ற இந்த வோகன 

கநோிசலோனது, நீண்ட தூர புவகயிரத பசவவ  மற்றும்  யைிகள் புவகயிரத பசவவ  என் னவற்றின் 

ஊடோக  புவகயிரத முவறவமயோனது, ஏறத்தோள 13% இவன மோத்திரபம கட்டுப் டுத்துகின்றது.  

களனிகவளி  புவகயிரதப்  ோவத,  ிரதோன  ோவத, கவரபயோரப்  ோவத மற்றும் புத்தளம்  ோவத ப ோன்ற 

அதிகம் கநோிசல்மிக்க நோன்கு முக்கிய  யைிகள் ப ோக்குவரத்துப்  ோவதகளும் ககோழும்பு க ரும் ோகப் 

 குதியில் அவமந்துள்ளதனோல், புவகயிரதப்  ோவத வவலயவமப்வ  நவீனமயமோக்கி, ஒட்டுகமோத்த 

 யைிகள் மற்றும் சரக்கு ப ோக்குவரத்தில் புவகயிரத பசவவயின்   ங்களிப் ிவன கைிசமோக 

அதிகோிப் தற்கு அரசோங்கம் பநோக்கமோகக் ககோண்டுள்ளது. 

பமற்கூறிய நோன்கு முக்கிய புவகயிரதப்  ோவதகவளயும் அ ிவிருத்தி கசய்வதற்கோக, ப ோக்குவரத்து 

மற்றும் சிவில் விமோன பசவவகள் அவமச்சு மற்றும் இலங்வக புவகயிரதம் என் ன ககோழும்பு புறநகர் 

புவகயிரதக் கருத்திட்டத்தின் கீழ் ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கியின் நிதியுதவிக்கு  ோிசீலவனக்குத் 

பதவவயோன கருத்திட்டங்கவளத் தயோோிக்கும்  ைியில் முவனப்புடன் கசயற் டுகின்றன. இக் 

கருத்திட்டம் அடுத்துவரும் 20 ஆண்டுகளில் புவகயிரதப்  ோவத வவலப் ின்னல்கள் மற்றும் பசவவகள் 

என் னவற்றுக்கோன  அதிகோித்த பதவவகவளப் பூர்த்திகசய்யுகமன எதிர் ோர்க்கப் டுகிறது. புவகயிரத 

உட்கட்டவமப் ிவன நவீன கதோழில்நுட் ம் மற்றும் சிறந்த நவடமுவறகளுடன் நவீனமயப் டுத்தி உயர் 

தரமோன ப ோக்குவரத்து பசவவயிவன வழங்குவபத இக்கருத்திட்டத்தின் முக்கிய பநோக்கமோகும். 

க ோருந்தக்கூடிய அதிநவீன கதோழில்நுட் ம் மற்றும் உலகளோவிய ோீதியிலோன சிறந்த நவடமுவறகள் 

என் னவற்றுடன் புவகயிரத உட்கட்டவமப்வ  நவீனமயமோக்குவதன் மூலம் உயர்தரத்திலோன 

புவகயிரத ப ோக்குவரத்து பசவவகவள வழங்குவவத இக்கருத்திட்டம் இலக்கோகக் ககோண்டுள்ளது. 

பமம் ட்ட  ோதுகோப்பு நுண் திறன் கருவிகள், சமிக்வஞ அவமப்புகள் என் னவற்றிவனப் க ோருத்துதல், 

 யை பநரத்திவனக் குவறத்தல்,  ஸ்ஸிலிருந்தும் தனியோர் பவன்கள் அல்லது கோர்களிலிருந்தோன 

புவகயிரதத்திற்கோன  இவடமோற்றல் வசதியிவன அதிகோித்தல் மூலம் டிக்ககட் கட்டைம் 

வருமோனத்திவன அதிகோித்தல் மற்றும் வருமோனகக் கசிவிவனக் குவறத்தல்  என் னவற்றின் மூலம் இந் 

பநோக்கத்திவன அவடவதற்கும் திட்டமிடப் ட்டுள்ளது. பமலும், இது ஒலி மற்றும் அதிர்வுத் தோக்கம்  

என் னவற்றிவனக் கட்டுப் டுத்தி, சிறந்த தரமோன கோற்பறோட்டத்திவன ஏற் டுத்துவதன் ஊடோக 

சுற்றுச்சூழல்சோர் விவளவுகவளயும் பமம் டுத்தும். 
 

களனிகவளி புவகயிரதப்  ோவதயோன, மருதோவன முதல் அவிசோவவள வவரயிலோன  ஒற்வற வழிப் 

புவகயிரதப்  ோவதயோனது 60 கி.மீ. நீளத்திவனக் ககோண்டுள்ளபதோடு, இப் ோவதயில் நோளோந்தம் சுமோர் 

14,600  யைிகள்  யைிக்கினறனர். ஆரம் த்தில் ஒடுங்கிய  ோவதயோக கோைப் ட்ட இப் ோவதயோனது, 

1992 ஆம் ஆண்டு முதல் அபத  ோவதயிபலபய அகலப்  ோவதயோக மோற்றப் ட்டுள்ளது.  ோதுக்க 
 ிரபதசம், (மருதோவனயிலிருந்து 35 கீ.மீ) க ோரவைப்  ோவதயில்  யைிகவள அதிகம் கவர்ந்து 
ஈர்க்கின்ற  இடங்களில் ஓோிடத்தில், களனிகவளிப் புவகயிரதப்  ோவதயில் அவமந்துள்ளது.எனபவ, 
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நிகழ்கோல மற்றும் எதிர்கோல பதவவப் ோடுகள் கருத்திற்ககோள்ளப் ட்டு, மருதோவன முதல்  ோதுக்க 

வவரயோன ஒற்வற வழிப் புவகயிரதப்  ோவதயிவன மின்மயமோக்கல் மீது கவனஞ்கசலுத்தி இரட்வட 

வழிப் புவகயிரதப்  ோவதயோக பமம் டுத்துவற்கும், அவிசோகவௌ வவரயோன எஞ்சியுள்ள ஒற்வற வழிப் 

 ோவதயிவன புனரவமப் தற்கும் நோடப் டுகிறது.2020 ஆம் ஆண்டில் கசயல் டுத்ததிட்டமிடப் ட்டுள்ள 

களனிகவளிப் புவகயிரதப்  ோவத பமம் ோட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கு நிதியளிப் தற்கோன ஆசிய 

அ ிவிருத்தி வங்கி தனது விருப் த்வத  கவளிப் டுத்தியுள்ளது. ஆயினும், ப ோக்குவரத்து மற்றும் சிவில் 

விமோன பசவவகள் அவமச்சு அல்லது இலங்வக புவகயிரதம் என் னவற்றினோல் கோைி 

வகயகப் டுத்தல் மற்றும் மீளுடவமயோக்கல் கோரைமோக கருதிட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட  

 குதியிலுள்ள  முழு  ோவதயின் நீளத்திலுள்ள நிலத்தில் ஆகக் குவறந்தது 50% ஆவது விடுவித்திருத்தல் 

பவண்டும் என் து  கட்டுமோனப்  ைிகளுக்கோக நிதியளிப்புச் கசய்வதற்கோன ஆசிய அ ிவிருத்தி 

வங்கியின் முக்கிய பதவவப் ோடுகளில் ஒன்றோக கோைப் டுகின்றது. 
 

எனபவ, ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கியின் நிதியுதவிக்கோன பமற்கண்ட பதவவயிவனப் பூர்த்தி 

கசய்வதற்கோக, ஐக்கிய நோடுகள் மனிதக் குடியிருப்புச் கசயற்றிட்டத்துடன் இவைந்து, ப ோக்குவரத்து 

மற்றும் சிவில் விமோன பசவவகள் அவமச்சு அல்லது இலங்வக புவகயிரதம் சமூக க ோருளோதோர மற்றும் 

குடிசனமதிப்பீடு  ஒன்றிவன  பமற்ககோண்டும்,  புவகயிரதப்  ோவதயின் நடு வமயத்திலிருந்து  10 மீற்றர் 

தோழ்வோதோரத்திவன  இரு  க்கத்திலும் எல்வலக் குறியிட்டு, தற்ப ோவதய வழியுோிவமக்கு வவரவு 

மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டகமோன்றிவன வவரவுகசய்துள்ளது. இபதபவவள, 

திம் ிோிகஸ்யோய மற்றும் பகோட்பட  ிரபதச கசயலகப்  ிோிவுகளில் வசிக்கின்ற கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் டு வர்கவள பவறிடப் டுத்துவதற்கோக அண்டிய  குதிகளில் 1244 வீட்டலகுகவளக் 
ககோள்வனவுகசய்வதற்குத் பதவவயோன நடவடிக்வககவள ப ோக்குவரத்து மற்றும் சிவில் 

விமோனச்பசவவகள் அவமச்சு அல்லது இலங்வக புவகயிரதம் எடுத்துள்ளது. 
 

1.2 களனிகவளி புவகயிரதப்  ோவத பமம் ோட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டம் - கட்டம் I  
 

 ன்முக கதோகுதி நிதியளிப்பு  வசதி கடன் திட்டத்தின் கீழ்  களனிகவளி  புவகயிரதப்  ோவத பமம் ோட்டு 

நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின்  கட்டம் I என்ற வவகயில் களனிகவளி  புவகயிரதப்  ோவதயில் மருதோவன முதல் 

 ோதுக்க வவரயோன  குதியில் இரட்வட வழிப்  புவகயிரதப்  ோவதயிவன  அவமப் தற்கு 

நிதியளிப் தற்கு  முன்னுோிவம  வழங்குவதற்கோக  இலங்வக அரசோங்கம் மற்றும் ஆசிய  அ ிவிருத்தி 

வங்கி என் ன  தீர்மோனித்துள்ளன. களனிகவளி  புவகயிரதப்  ோவத பமம் ோட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின்  
கட்டம் I ஆனது பலோபகோ சந்தி (0 + 900 மீ) முதல் ககோட்டோவவ புவகயிரத நிவலயம் (0 + 19,700 மீ) வவரயில் 

உயர்த்தப் ட்ட இரட்வட வழிப் புவகயிரதப்  ோவதயிவன நிறுவுவதற்கும், இலத்திரனியற் டுத்தல், 

சமிக்வஞ மற்றும் கதோவலத்கதோடர் ோல் முவறவமயிவனப் க ோருத்துதல்,உட்கட்டவமப்புக்கள் மற்றும் 

வசதிகள் என் னவற்றிவனக் ககோண்டு  ோதுக்க முதல் ககோட்டோவவ வவரயோன புவகயிரத 

நிவலயங்கவள நவீனமயப் டுத்தப் ட்ட இரட்வடவழி  ோவதகவளக் ககோண்ட புவகயிரத 

நிவலயங்களோக அ ிவிருத்திகசய்வதவனப்  ற்றியும் குறிப் ிடுகிறது. களனிகவளி  புவகயிரதப்  ோவத 

கட்டம் I இற்கோன மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டத்திவனத் தயோோிப் தற்கோக ஆசிய அ ிவிருத்தி 

வங்கியின் கதோழில்நுட்  உதவியின் கீழ்  ன்முக கதோகுதி நிதியளிப்பு வசதியிவன 

ஏற் டுத்திக்ககோள்வதற்கோக  மதியுவரயோளர் ஒருவர் ஈடு டுத்தப் ட்டோர். இது  ல மீள் குடியமர்த்தல் 

கசயற் ோட்டுத் திட்டங்கவளத் தயோோிப் தன் மூலம் மீள்குடியமர்த்தல்  நிகழ்ச்சித் திட்டத்திவன 

அமுல் டுத்துவதவன இலகுவோக்கியது. அதற்கவமய, வவர டம் (இல.I) கோட்டப் ட்டுள்ள 

 குதிகளுக்கோக ஐந்து (5) மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டங்கவளத்  தயோோிப் தற்கோக கருத்திட்ட 

பமற் ோர்வவ அலகு தீர்மோனித்துள்ளது. வீட்டுத்திட்ட நிருமோைத்திவனப் பூரைப் டுத்துவதற்கும்,  நகர 

அ ிவிருத்தி அதிகோரசவ யிடமிருந்து வீட்டு அலகுகவளப் க ற்றுக்ககோள்வதற்கோக  எடுக்கப் ட்ட 
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பநரம் என் னவற்றிவனப் க ோறுத்தும் மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டங்கவள 

அமல் டுத்துவதோனது அவமந்திருக்கும். நகர அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ யின் 262 வீட்டு அலகுகவள  

உள்ளடக்கியுள்ள முதல் கட்டமோனது 2019 ஆம் ஆண்டின் ஆரம் த்தில் மீள்குடியமர்விற்கோக  

விடுவிக்கப் டுதல்பவண்டும். 
 

அட்டவவை 1.1 களனிகவளிப் புவகயிரதப்  ோவதபமம் ோட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின்  ிோிவுகள் 
 

நிருமோைத் 

திட்டம் 

மீள்குடியமர்த்தல் 

கசயற் ோட்டுத் திட்டப் 

 ிோிவுகள் 

நீளம்  ி.கச. ிோிவு  ோதிக்கப் ட்ட   கி.பச. 

 ிோிவு 

 
 
 
 
 
 

திட்டம் 1 

 ிோிவு i: 

மருதோவன பலோபகோ சந்தி 
 

0+900மீ ககோழும்பு மோளிகோகந்வத 

மோளிகோவத்வத பமற்கு 

 ிோிவு ii: 

பலோபகோ சந்தி – சீகவலிபுரம் 

விதி 
 

0+900 மீ – 

0+2200 மீ 

திம் ிோிகஸ்யோய வனோத்தமுல்வல 

 ிோிவு iii: 

சீவலிபுர விதி –நுபகககோட  

புவகயரத நிவலயம் 

 (கட்டிய சந்தி) 

 

0+2200 மீ –  

0+10,000 மீ 

திம் ிோிகஸ்யோய

பகோட்பட 

க ோரல்வல வடக்கு 

க ோரல்வல கதற்கு 

நோரப ன் ிட்டி 

கிருல்வல 

கிருலப் ண்வை 

பகோதமிபுரம் 

நுபகககோட  

நுபகககோட பமற்கு 

 ோககோவட கிழக்கு 

 
 
 

திட்டம் 2 

 ிோிவு iv: 

நுபகககோட  புவகயிரத 

நிவலயம் (கட்டிய சந்தி) - 

கலவிலவத்வத வடக்கு 
  

0+10,000 மீ – 

0+23,000 மீ 

பகோட்பட 

ம ரகவம 
 

கங்ககோடவில கதற்கு  

கங்ககோடவில கிழக்கு  

ம ரகவம  பமற்கு 

நோவின்வன 

 ன்னி ிட்டி வடக்கு 
ககோட்டோவவ நகர்   

மல ல்வல கிழக்கு 

மல ல்வல பமற்கு 

மோகும்புற வடக்கு 

ம ரகவம நகர் 

 திரோககோவட 

தம் ப வன 

ககோட்டோவவ கதற்கு 

ககோட்டோவவ வடக்கு 

ககோட்டோவவ பமற்கு 

 
 
 
 

திட்டம் 3 

 ிோிவு v: 

கலவிலவத்வத வடக்கு – 

 ோதுக்க 
 

0+23,000 மீ - 

0+34,980 மீ 

ப ோமோகவம 

 ோதுக்க 

கலவிவல வடக்கு 

ப ோமோகவம  கதற்கு 

ப ோமோகவம பமற்கு 

ப ோமோகவம கிழக்கு 

ப ோமோகவம நகர் 

 ட்டி ோன நகர் 

ககோடகவம கதற்கு  

குறுந்துவத்வத 

ககப னுவல 

வடபரக்வக கதற்கு 

ஓவிட்டிகவம 

 னோககோவட கிழக்கு 

 ோதுக்வக 
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உருவம் 1: களனிகவளி புவகயிரத கட்டம் I இன் மீள்குடியமர்த்தலுக்கோன உத்பதச  ிோிவுகளின். வவர டம் - 1 
 

1.3     களனிகவளி புவகயிரதப்  ோவத பமம் ோட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டம் - கட்டம் I  ிோிவு II 

நகர அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ யின் வீடவமப்புத் திட்டங்களுக்கு நகருவதற்கு விருப் த்திவனத் 

கதோிவித்துள்ள கிட்டத்தட்ட 260 வீட்டுடவமகள் குடியமர்த்தப் டவுள்ள  களனிகவளி புவகயிரதப்  ோவத 

கருத்திட்டத்தின் கட்டம் I இன்   ிோிவு II ஆக கலோபகோ சந்தி முதல்  சீவலி ஒழுங்வக வவரயோன  குதி 

(0+900m – 0+2200m) கதோிவுகசய்யப் ட்டுள்ளது. நகர அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ யின் 

வீட்டுத்திட்டத்திலிருந்து பவறிடப் டுத்துவதற்கு விரும்புகின்ற ஒவ்கவோரு வீட்டுடவமகளினதும் 

தற்ப ோவதய குடியிருப் ிற்கும் இவடயிலோன தூரத்தினோல் " ிோிவு II" இன் எல்வலகள் 

தீர்மோனிக்கப் டுகின்றன. 
 

1.4  மீள்குடியமர்த்தல் அமுலோக்கல்  கருத்திட்டத்தின் கட்டம் I, ிோிவு II இன்குறிக்பகோள்கள்  
 

மீள்குடியமர்த்தல் அமுலோக்கல் திட்டமோனது,  ின் ற்றப் டவுள்ள நவடமுவறகள் மற்றும் கோைி 

வகயகப் டுத்தல் கதோடர் ோன  ோதகமோன தோக்கங்கவளக் கட்டுப் டுத்துவதற்கோக எடுக்கப் ட்ட 

நடவடிக்வககள், இழப்புகவள ஈடுகசய்தல் மற்றும்  ோதிக்கப் ட்ட ந ர்கள் மற்றும் சமூகங்களுக்கு 

அ ிவிருத்தி சலுவககவள வழங்குவதற்கோன நடவடிக்வககள் என் னவற்றிவனக் குறிப்பீடு கசய்தல் 

என் னவற்றின  ிரதோன குறியிலக்கோகக் ககோண்டுள்ளது. மீள்குடியமர்த்தலிவன  பமம் ோட்டு 
நடவடிக்வககயோன்றோக திட்டமிடல், கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களின் வோழ்க்வகத் தரத்வத 

மீளவமத்தல்,மற்றும் அவர்களுக்கு உதவிகவள வழங்கல் என் ன இதன் பநோக்கங்கலோகும். 
கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்டவர்களுக்கு அரசோங்கத்தின் அர்ப் ைிப்வ  இது  ிரதி லிப் பதோடு, 

குறிப் ோக, உோிய உோித்துோிவமகவள உடனடியோக வழங்குதல் மற்றும் நியோயமோன முவறயில் 

வோழ்வோதோரங்கவள பமம் டுத்துவதற்கோன விருப் ங்கள் மற்றும் வோய்ப்புகவளக் கண்டு ிடித்தல் 

என் னவற்றிற்கோக அவர்களுக்கு இது உதவுகிறது. பமற்குறித்த நவடமுவறகள் இலங்வக 
அரசோங்கத்தின் சட்டங்கள், ஒழுங்குவிதிகள் மற்றும் ககோள்வககளுக்கு ஏற்  தயோோிக்கப் ட்ட 
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மீள்குடியம்த்தல்  ைிச்சட்டகம் மற்றும் 2009 ஆம் ஆண்டின் ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கியின்  ோதுகோப்புக் 

ககோள்வக கூற்றுக்களின்  ிரகோரம் வழிநடத்தப் டும். 
 

1.5 மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டத்திற்கோக வகயோளப் ட்ட முவறவம 
 

 

களனிகவளிப் புவகயிரதப்  ோவதயில்  பலோபகோ சந்தி முதல் ப ோமகோமோ வவரயோன தற்ப ோவகய 

புவகயிரதப்  ோவதயின் நடு வமயத்திலிருந்து இருபுறமுமோக 10 மீற்றர்  தோழ்வோரத்திற்குட் டுகின்ற 

 ிரபதசங்கவள கருத்திட்டத்தோல்  ோதிக்கப் டவுள்ள வீட்டுடவமகள் மற்றும் கசோத்துக்கள்  என 

அவடயோளப் டுத்துவதற்கோகவும், ோதிக்கப் டவுள்ள வீட்டுடவமகள் மற்றும் கசோத்துக்களின் 

அவமவிடம் மற்றும் அவற்றின் நிவலவம என் னவற்றிவன  உறுதிப் டுத்துவதற்கோகவும் 2017 ஆம் 

ஆண்டு  பம மோதம் 7 ஆம் திகதி  முதல் 2017 ஆம் ஆண்டு  ஓகத்து மோதம்  14 ஆம் திகதி வவரயில்  ஐக்கிய 

நோடுகளின் மனிதக் குடியிருப்புச் கசயற்றிட்டத்தினோல் சமூக க ோருளோதோர மற்றும் குடிசன மதிப்பீட்டு 

ஆய்வுகவள பமற்ககோள்ளும் பநோக்கில் ஆரம்  கட்டமோக, புவகயிரத நிவலயங்கள் அவமந்துள்ள 
 குதிகளில், புவகயிரத நில எல்வலகள் வவரயில் தரவு பசகோிப்புகள் நடோத்தப் ட்டன.  தரவு 

பசகோிப் ோனது கைியமுவறத் தரவு மற்றும்  ண் றிதரவு ப ோன்ற இரண்டு முவறகவளயும் 

உள்ளடக்கியுள்ளது. அதற்கவமய,  ிரபதச கசயலகங்கள் மற்றும் அரசோங்க குடிசன மதிப்பீடு 

அறிக்வககள் என் னவற்றின்  டிவங்களிலிருந்து இரண்டோம் நிவலத் தகவல்களும் பசகோிக்கப் ட்டன. 
 

 கருத்திட்டதினோல்  ோதிக்கப் ட்ட அவனத்து மக்கள்  ற்றிய தகவல்கவள பசகோிப் தற்கோக ஆய்வு 

வினோக்ககோத்துக்கள் விபசடமோக வடிவவமக்கப் ட்டு, கைியமுவறத் தரவுகள் பசகோிக்கப் ட்டன, 
வீட்டுடவமத் தகவல்கள், வைிக மற்றும் வோழ்வோதோர கசயற் ோடுகள்,  ோதிக்கப் ட்ட நிலம் மற்றும் 

 யிர்கள், நிலவுடவம,  ோதிக்கப் ட்ட கசோத்துக்கள், கட்டவமப்புகள்  ற்றிய வி ரம் மற்றும் 
கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களின் சமூக, க ோருளோதோர  டிமம் என் ன வினோக் 

ககோத்துக்களில் உள்ளடக்கப் ட்டன. குழுக் கலந்துவரயோடல்கள், தகவல் வழங்குநர் பநர்கோைல்கள், 
 ங்குதோரர் ஆபலோசவனக் கூட்டங்கள் மற்றும் கள அவதோனிப்புகள் என் ன  ண் றி தரவு தகவல்கள் 

பசகோிப் ில் உள்ளடக்கப் ட்டிருந்தன.  
 

 ோதிக்கப் ட்ட நிலம் மற்றும் கசோத்துக்கவள அறிவதற்கோக ஜி.ஐ.எஸ் தரவுத்தளத்வத தயோோித்தல் 

மற்றும் வவர டங்கவளத் தயோோித்தல் ஆகியவற்றிற்கு புவியியல் தகவல் அவமப்பு கதோழில்நுட் ம் 

 யன் டுத்தப் ட்டது.  
 

தரவு பசகோிப்புக்கோக  ட்டதோோிகள்  ைியமர்த்தப் ட்டனர். வினோக்ககோத்துக்கவளப்  யன் டுத்தல், 

 திலளிப் வர்கவளத் கதோிவுகசய்தல் மற்றும் பதவவயோன தகவல்கவளத் திரட்டுதல் என் ன 

கதோடர் ில் சோதகமோன மற்றும் விவனத்திறனோன அனு வங்கவளப் க றும்வவகயில் 

 யிலுநர்களுக்குத் பதவவயோன தகவல்கள் வழங்கப் ட்டபதோடு, திவசமுகப் டுத்தல் மற்றும்  யிற்சி 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்களும் நடோத்தப் ட்டன. 

கட்டுமோன எல்வலயினுள் இறுதியோக்கப் ட்ட கசம்வமயோக்கம் மீதும், களனிகவளி புவகயிரதப்  ோவத  

கட்டம் I,  ிோிவு II இன் உத்பதசிக்கப் ட்ட ப ஸ்வலன் புவகயிரத நிவலயத்திற்குத் பதவவப் ட்ட  

நிலப் ரப்பு  குதியிலும் 2018 திகசம் ர் 15 ஆம் திகதி முதல் 2019 சனவோி 8 ஆம் திகதி வவரயில் ககோழும்பு 

புறநகர் புவகயிரதக் கருத்திட்டத்தின் கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகினோல் மீளோய்வு ஆய்கவோன்று 

நடோத்தப் ட்டபதோடு, அதற்கவமய,  ஐக்கிய நோடுகளின் மனிதக் குடியிருப்புச் கசயற்றிட்டத்தினோல் 

தயோோிக்கப் ட்ட தரவுத்தளம் இற்வறப் டுத்தப் ட்டது. வருமோன மீள்நிவலப் டுத்தல் குறித்த 
தகவல்கவள பசகோிப் தற்கோக தனியோன வினோக்ககோத்து ஆய்கவோன்று நடத்தப் ட்டபதோடு தரவுகவள 

உள்வழிப் டுத்தல் மற்றும்  டிமுவறப் டுத்தல்  என் னவற்றிற்கோக MS Access மற்றும்  MSQ கமன் 

க ோருட்களும்  யன் டுத்தப் ட்டன. 
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அத்தியோயம் 2 – கோைி வகயகப் டுத்தல் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் 

என் னவற்றின்  ரப்க ல்வல 

 

2.1 அறிமுகம் 
 

அ ிவிருத்திப்  ரப்க ல்வலக்குத் பதவவயோன க ரும் லோன நிலங்கள் இலங்வக புவகயிரதத்திற்குச்  

கசோந்தமோன நிலப் ரப் ினுள் அவமயப்க ற்றிருப் தனோல், களனிகவளிப் புவகயிரதப்  ோவதயின் 

அ ிவிருத்திக் கருத்திட்டச் கசயற் ோடுகளின் கட்டம் I இவனச் கசயற் டுத்துவதற்கோக வவரயறுத்த 

அளவிலோன நிலங்கள் மோத்திபம வகயகப் டுத்துவதற்குத் பதவவப் டகிறது.புவகயிரதப்  ோவதயின் 

இரு தோழ்வோதோரத்திலிருந்தும் கிட்டத்தட்ட 6 மீற்றர் அகலமுள்ள  குதியிவன மோத்திரம் மக்கள் தற்ப ோது 

விட்டுள்ளதனோல், உத்பதச புவகயிரதப்  ோவத அ ிவிருத்தி நடவடிக்வககளுக்குத் பதவவயோன 

நிலங்கள்  ப ோதுமோனதோக இல்வல. ஆதலோல், ஒரு சில தனியோர்க் கோைிகவளயும் உள்ளடக்கி 

தற்ப ோதுள்ள புவகயிரதப்  ோவத வழியுோிவமயின்  தோழ்வோதோரத்திவன ஆகக்  குவறந்தது 12 

மீற்றருக்கோவது  அகலப் டுத்தல் பவண்டுகமன கருத்திட்டம் கருதுகிறது. இதற்கு பமலதிகமோக, 

தற்ப ோவதய புவகயிரத நிவலயங்களுக்கு அண்மித்த நிலங்களிலிருந்து புவகயிரத நிவலய 

பமம் ோட்டிற்கோக ஒரு சில நிலங்களும் வகயகப் டுத்தப் டுத்தப் டுதல் பவண்டும். பமற்குறித்த 

விடயங்களுக்கு பமலதிகமோக,  கருத்திட்ட நிருமோைக்  கோலப் குதியின் ப ோது தோற்கோலிக அணுகு 

சோவலயோகப்  யன் டுத்துவதற்கோக  புதிய  ோவத வழியுோிவமயுடன்  சமோந்திரமோக கசல்கின்ற 4 மீற்றர்  

அகலக் கோைித் துண்கடோன்றும் அவசியமோகும். 
 

புதிய  ோவத வழியுோிவமக்கோக பலோபகோ சந்தி முதல் சீகவலி சந்தி வவரயோன  குதிகளிலிருந்து சில 

தனியோர் இடங்களும் ஒரு சில இடங்களில் பமலதிகமோக களனிகவளிப் புவகயிரத கட்டம் I இன் “ ிோிவு 

II” இற்கோக வகயகப் டுத்தப் டுதல் பவண்டும். இக்வகயகப் டுதலோனது,  ோவதயின் இருபுறங்களிலும் 

அவமந்துள்ள வீட்டுக் குடியிருப்புக்கள், வைிக கட்டவமப்புகள் நிறுவனங்கள் மற்றும் க ோதுவோன 
கசோத்துக்கள் என் னவற்றிவன  உள்ளடக்குகிறது. 
 

கோைி வகயகப் டுத்தல் மற்றும் நிலத்திவனப் மீளப்க றுதல் என் ன உோிவமயோளர்கள் மற்றும் 

 யனர்கள் மீது க ௌதீக மற்றும் க ோருளோதோர இடப்க யர்வவ ஏற் டுத்தக்கூடும் என் பதோடு 

மோத்திரமல்லோது இது தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தலிவன ஏற் டுத்தி, உோிவமயோளர்கள் மற்றும் 

 யனர்கள் மீதும் தோக்கங்கவளயும் ஏற் டுத்துகிறது. 
 

களனிகவளிப் புவகயிரத கட்டம் I இன் “ ிோிவு II” இல் தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் திட்ட 

தோக்கங்களின் சுருக்கத்திவன அட்டவவை 2.1  ிரதி லிக்கிறது. கோைி வகயகப் டுத்தல், மீள் 

குடியமர்த்தல் மற்றும்  ோதிக்கப் ட்ட ஏவனய  ிோிவினர்கள் உோித்துோிவமத் தோயத்திலுள்ளவோறு  

அவடயோளங்கோைப் ட்டு, இழப்பீடுகவள வழங்குவதற்கோன க றுமதிகளும் மதிப் ிடப் டுகின்றன. 

அதற்கவமய, 271 வீட்டுடவமகள் குறிப் ிடத்தக்களவில்  ோதிக்கப் ட்டுள்ளன. 40  ோதிக்கப் ட்ட 

உோித்துோிவமயிவனக் ககோண்டுள்ள வீட்டுடவமகள், 15  ோதிக்கப் ட்ட கவட உோிவமயோளர்கள் மற்றும் 

15 குடியிருப்பு மற்றும் வைிகத்தள உோிவமயோளர்களும்  ோதிக்கப் ட்டுள்ளனர் என் தவன அட்டவவை 

 ிரதி லிக்கிறது.பமலும், 06 வீட்டுடவம உோிவமயோளர்களின் வீடுகள்  குதியளவில் 

 ோதிக்கப் டவுள்ளபதோடு,  ோதிக்கப் ட்ட நிலம் மற்றும் கட்டவமப்புகளுக்கும் இழப்பீடுகளும் 

வழங்கப் டுதல் பவண்டும்.  ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவமகளோல் நடப் ட்டுள்ள மற்றும் 

 யன் டுத்தப் ட்ட மரங்கள் என் னவற்றிற்கு உோித்துோிவமத் தோயத்தில் குறிப் ிடப் ட்டுள்ள 
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கதோவககளுக்கு அவமய இழப்பீட்டிவனப் க றுவர்.  ோதிக்கப் ட்ட வீடுகளில் வசிக்கும் 06 

குத்தவகதோரர்கள் மோற்று வீடுகவளத் பதடிப்க ற்றுக்ககோள்ளும் வவரயில் இழப்பீடுகவளப் க றுவர். 
 

 

அட்டவவை 2.1  தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் தோக்கங்களின் சுருக்கம் 
 

 

 

 

2.2 நிலத்தின் மீதோன தோக்கம் 

களனிகவளி புவகயிரதப்  ோவதக் கருத்திட்டம் கட்டம் I இன் “ ிோிவு II”  இற்குத் பதவவயோன கமோத்த 

நிலப் ரப்பு 1091 ப ர்ச் நிலமோகும் பதவவயோன நிலப் ரப் ில் இலங்வகப் புவகயிரத்த்திற்கு 
கசோந்தமோன சுமோர் 952 ப ர்ச் நிலத்திவனயும் அரசோங்கத்திற்கு கசோந்தமோன, நகர அ ிவிருத்தி அதிகோர 

சவ க்கு அதிகோரமளிக்கப் டுள்ள சுமோர் 10 ப ர்ச் நிலத்திவனயும், தனியோருக்கு கசோந்தமோன சுமோர் 107 

ப ர்ச் நிலத்திவனயும் உள்ளடக்கியுள்ளது தனியோர் கோைிகவளப் க ோறுத்த வவரயில் 50 ப ர்ச் 
நிலமோனது, உோித்து உோிவமயிவனப் க ற்றுள்ள நில உோிவமயோளர்களுக்கும், 57 ப ர்ச் நிலம் பதசிய 

வீடவமப்பு அதிகோரசவ யின் உோித்துச் சோன்றிதழிவனப் க ற்றுள்ள உோிவமயோளர்களுக்கும் 

கசோந்தமோனதோகும் எவ்வோறோயினும், 340 ப ர்ச் நிலத்திவனப்  யன் டுத்தி புவகயிரத இட ஒதுக்கீட்டின் 

இருபுறத்திலும் வசிக்கின்ற இரவற்குடியிருப் ோளர்கள் மற்றும் ஆக்கிரமிப் ோளர்களோல் அதிகோரம் 

வழங்கப் டோத நிலப்  யன் ோடு கோரைமோக பமற்கூறிய அவடயோளம் கோைப் ட்ட க ரும் ோலோன 

அரச நிலங்கள் விடுவிக்கப் டோத நிலங்களோக கோைப் டுகின்றன. இதற்கு பமதிகமோக, பமபல 
                                                             
1 நில உோிவமயோளர்கள் தமது நிலத்தில் 10 சதவீதம்  அல்லது அதற்கு பமற் ட்ட சதவீதத்வத இழத்தல். 
 

2 கட்டவமப்புக்கோன தோக்கம் கமோத்த  ரப் ளவில் 10 சதவிகிதத்திற்கும் குவறவோக அல்லது தோக்கம் எல்வலச் சுவருக்கு மோத்திரம் 

வவரயறுக்கப் ட்டும், இடப்க யர்வோனது க ோளதீக ோீதியோகபவோ அல்லது க ோருளோதோர ோீதியோகபவோ இடம்க றோதிருப் ின், 

இத்தவகய தோக்கங்கள் குறிப் ிடத்தக்க தோக்கங்கள் என வவகப் டுத்தப் டுகின்றன.  
 

3 புவகயுரதப்  ோவத வழியுோிவம மீதோன  கட்டவமப்புக்களுடனோன வீட்டுடவமகள் 
 

தோக்கம் 

 ரப் ளவு / எண்ைிக்வக 

 ிோிவு 2 - பலோபகோ சந்தி முதல்  

சீகவலி  சந்தி வவரயில்  

தனியோர் கோைி வகயகப் டுத்தல் (ப ர்ச்) 107 

அரசு கோைி வகயகப் டுத்தல்  (ப ர்ச்) 952 

தற்கோலிக நிலம் வகயகப் டுத்தல் (ப ர்ச்) 0 

 ோதிக்கப் ட்ட உோித்துோிவமகள்/ சோன்றிதழ்  குடும் ங்கள் 40 

க ௌதீக ோீதியோக இடம்க யர்ந்த குடும் ங்கள்(குடியிருப்பு இழப்பு) 239 

க ோருளோதோர ோீதியோக இடம்க யர்ந்த குடும் ங்கள்(கவட இழப்பு) 15 

க ோருளோதோர ோீதியோக இடம்க யர்ந்து உோித்திவன இழக்கின்ற கோைி1 01 

க ௌதீக மற்றும் க ோருளோதோர ோீதியோக இடம்க யர்ந்த குடும் ங்கள் 

(வதிவிடத்துடன் கூடிய வியோ ோர தளத்திவன இழத்தல்) 
 

15 

குறிப் ிடத்தக்களவில் அல்லோத தோக்கம்2 0 

உோித்துோிவமயோளர்கள் நிலத்துண்கடோன்றிவன இழத்தல்  06 

வோடவகதோர்கள்  06 

கமோத்த  ோதிக்கப் ட்ட ந ர்கள் 271 

உோித்துோிவமயிவனப் க ற்றுள்ள  ோதிக்கப் ட்ட ந ர்கள் 40 

உோித்துோிவமயிவனப் க றோதுள்ள  ோதிக்கப் ட்ட ந ர்கள்3 230 

 ோதிக்கப் ட்ட ஊழியர்கள் 37 

 ோதிக்கப் ட்ட கட்டவமப்புகள் 271 

 ோதிக்கப் ட்ட தனியோர் மரங்கள் 107 

 ோதிக்கப் ட்ட க ோதுவோன கசோத்து வளங்கள் 08 
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குறிப் ிடப் ட்ட நிலத்தின் ஒரு  குதியில் பதசிய வீடவமப்பு அதிகோர சவ யினோல் கட்டப் ட்ட வீட்டுத் 

திட்டமும் அவமயப்க ற்றுள்ளது. ஆதலோல், அரச கோைிகவள மீளக் வகயகப் டுத்துதல், நகர 

அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ  மற்றும் பதசிய வீடவமப்பு அதிகோர சவ  என் னவற்றிற்கு 

அதிகோரமளிக்கப் ட்டுள்ள கோைிகவள அரசோங்கம் மீளப்க ோறுப்ப ற்றல், அத்துடன் தனியோர் 

கோைிகவளக் வகயகப் டுத்துதல் என் னவற்றிவன உத்பதச கருத்திட்டம் பவண்டிநிற்கிறது. 
 

அட்டவவை 2.2: நிலத்தின் மீதோன ஒட்டுகமோத்த தோக்கம் 

 

உத்பதச 

வழியுோி 

வமக்கு  

பதவவப் 

 ட்ட 

கமோத்த 

நிலப் ரப்பு 

(ப ர்ச்) 

அரச கோைி  தனியோர் கோைி  

உத்பதச 

வழியுோி 

வமயிலுள்ள  

இ.பு.பச 

நிலப் ரப்பு 

(ப ர்ச்) 

உத்பதச 

வழியுோி 

வமயிலுள்ள 

ககோ.மோ.ச 

நிலப் ரப்பு 

(ப ர்ச்) 

உத்பதச 

வழியுோி 

வமயிலுள்ள 

ந.அ.அ 

நிலப் ரப்பு 

(ப ர்ச்) 

உத்பதச 

வழியுோி 

வமயிலுள்ள 

உோித்துோி 

வமயோளர்  

நிலப் ரப்பு 

(ப ர்ச்) 

உத்பதச 

வழியுோி 

வமயிலுள்ள   

பத.வீ.அ.ச 

ஒழுங்குறுத்திய 

உோித்துோிவம 

யோளர்   

நிலப் ரப்பு 

(ப ர்ச்) 

உோித்துோிவம  

க ற்றுள்ள  

நில 

உோிவமயோளர் 

களுக்கு 

கசோந்தமோன 

கோைித் 

துண்டுகளின் 

எண்.  

பத.வீ.அ.ச      

சோன்றிதழ் 

க ற்றுள்ள  

நில 

உோிவமயோளர் 

களுக்கு 

கசோந்தமோன 

கோைித் 

துண்டுகளின் 

எண். 

1091 952 22 10 50 57 12 28 

 

ஆய்வின்  ிரகோரம், தனியோர் நில உோிவமயோளர்கள் எனக் கருதப் டமுடியுமோன 40  

உோிவமயோளர்களிடமிருந்து 40 கோைித் துண்டுகவளக் வகயகப் டுத்தப் டுவதோக மதிப் ிடப் ட்டுள்ள 

107 ப ர்ச் கமோத்தம் நிலத்திவனயும் அட்டவவை  2.2  எடுத்துக் கோட்டுகிறது. 

 

 

2.2.1.  தனியோர் கோைிகள் மீதோன தோக்கம் 
 

நிலச்சுவோந்தர்கள் இலங்வகயில் அதிகம் மதிக்கப் டுகின்றனர். இது  அவர்களின் சமூக அந்தஸ்திவன 

 ிரதி லிக்கிறது. தனியோர் நிலத்தின் மீது ஏற் டுகின்ற எதிர்மவறயோன தோக்கங்கவளத் தைிப் தற்கோன 
தகுந்த நடவடிக்வககவள பமற்ககோள்வதன் மூலம் கோைி வகயகப் டுத்துதலோல்  ோதிக்கப் ட்ட தனியோர் 

கசோத்துக்களுக்கு இந்த மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டம் முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. 

இக்கருத்திட்டத்தினோல் 06 உோித்துோிவமக ற்றுள்ள நில உோிவமயோளர்களின் நிலங்களும்   குதியளவில்  

 ோதிக்கப் டவுள்ளது. 

பதசிய வீடவமப்பு அதிகோர சவ யிடம் அதிகோரமளிக்கப் ட்டிருந்த இலங்வக  புவகயிரதத்திற்கு 

கசோந்தமோன நிலம் 2012 ஆம் ஆண்டில், முவறப் டுத்தப் ட்டு, வீட்டுடவம அவடயோள அட்வடகளுடன் 

வறிய சமூக உறுப் ினருக்கு தலோ 2 ப ர்ச் வீதம்  கிரப் ட்டுள்ளது.  ின்னர் பமற்குறித்த 

வீட்டுடவமயோளர்களில் சிலர் பதசிய வீடவமப்பு அதிகோர சவ க்கு குவறந்த ட்ச 

கட்டைகமோன்றிவனச் கசலுத்தி, உறுதிப்  த்திரங்கவளப் க ற்றுக்ககோண்டுள்ளபதோடு நிலத்திற்கும் 

சட்டப்பூர்வமோன உறுதியிவனயும் க ற்றுள்ளனர். ஆயினும், அவர்களில் க ரும் ோலோபனோர் பதசிய 

வீடவமப்பு அதிகோர சவ  வழங்கிய நிலங்களுக்கோன உறுதிகவளப் க ற்றிருக்கோததனோல், வீடுகவள 

நிருமோைிப் தற்கோக பதசிய வீடவமப்பு அதிகோர சவ  ஊடோக அரசோங்க கடன்கவளப் க றுவதற்கு 

அவர்களும் உோித்துோிவமயிவனப் க ற்றிருப் தன் கோரைமோக அவர்கவளயும் சோன்றிதழ் 

வவத்திருப் வர்கள் எனக் கருதமுடிகின்றது. (உோித்துோிவமயிவன வவத்திருப் வர்கள் மற்றும் 

பத.வீ.அ.ச அவடயோள அட்வட வவத்திருப் வர்களின்  ட்டியலுக்கோக  ின்னிவைப்பு 01 மற்றும் 
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 ின்னிவைப்பு 02 இவனப்  ோர்க்க) இத்தவகய நிலங்களிலுள்ள வீட்டுடவமயோளர்கவள 

மீளக்குடியமர்த்துவதற்கோக, உறுதியிவன வவத்திருப் வர்கள் அல்லது சோன்றிதழ் வவத்திருப் வர்கள் 

என அவர்களின் வசிப் ிடத்திவன சட்ட பூர்வமோக்குவதற்கோக கசயல்முவறகயோன்றிவனப் 

 ின் ற்றுவதற்கு கருத்திட்டமோனது அவர்களுடன் ப ச்சுவோர்த்வதகவள நடத்தவுள்ளது. இதன் மூலம் 
நில உறுதிகவள வவத்திறோத வீட்டுடவமயோளர்களும் பமற்குறித்த மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் 

திட்டத்தில் சோன்றிதழ் வவத்திருப் வர்கள் எனக் கருதப் டுவர். 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட 33 வீட்டுடவமகள் தமது நிலங்களிலிருந்து 1-2 ப ர்ச் நிலப் 

 குதியிவனயும், கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட 1 வீட்டுடவமயோளர் தனது நிலங்களிலிருந்து 2-3 

ப ர்ச் நிலப்  குதியிவனயும், கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட 1 வீட்டுடவமயோளர் தனது 

நிலத்திலிருந்து 3-4 ப ர்ச் நிலப்  குதியிவனயும் கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட ஒருவர் 1 தனது 

வைிக நிலத்தின் 5 ப ர்ச் நிலப்  குதிக்குபமற் ட்ட நிலத்திவனயும் இழக்கும் என் தவனயும் அளவின் 

அடிப் வடயில்  ோதிக்கப் ட்ட நிலங்கள்  ற்றிய வி ரத்திவன அட்டவவை 2.3  கோட்டுகிறது.  

அட்டவவை 2.3:  ருமன் அடிப் வடயில்  ோதிக்கப் ட்ட கோைிகள்  
 

 
 ோதிக்கப் ட்ட நிலப் 

 ரப்பு                

(ப ர்ச்) 

நிலப்  யன் ோட்டு வவக  
 

கமோத்தம் 

குடியிருப்பு 

(கோைி 

துண்டுகளின் எண்) 

வைிக   

(கோைி 

துண்டுகளின் 

எண்) 

குடியிருப்புடனோன வர்த்தக 

நிவலயம் 

(கோைி துண்டுகளின் எண்) 

1 இற்கு குவறவோன 1 0 0 1 

1-2 33 0 3 36 

2-3 1 0 0 1 

3-4 0 0 1 1 

4-5 0 0 0 0 

 5 இற்கு பமற் ட்ட 0 1 0 1 

கமோத்தம். 35 1 4 40 
 

தரவுகளின்  ிரகோரம், குடியிருப்பு, வைிக மற்றும் குடியிருப்பு மற்றும் வைிக ோீதியோன மூன்று 

வவகயோன நில  யன் ோடுகள்  ோதிக்கப் டுகிறது. குடியிருப்பு பநோக்கங்களுக்கோக  ிரத்திபயகமோக 
 யன் டுத்தப் ட்டிருக்கும் 81% நிலம் 35 வீடுகவளக் ககோண்டுள்ளபதோடு 70 ப ர்ச் தனியோர் 

நிலத்திவனயும் உள்ளடக்கியுள்ளது. 11% குடியிருப்பு மற்றும் வைிக நிலம் என் னவற்றவன 
உள்ளடக்கிய 9 ப ர்ச் நிலம்  4 வீடுகவளக் ககோண்டுள்ளபதோடு, பமலும் 3% வைிக நிலமோனது 7 ப ர்ச் 

நிலத்திவனக் ககோண்ட 1 வீட்டிவனயும் ககோண்டுள்ளது. கருத்திட்டத்தோல்  ோதிக்கப் ட்ட இத்தவகய 
நிலங்கள் நிலத் துண்டுகளோக வகயப் டுத்தப் டவுள்ளது.  யன் ோட்டின் அடிப் வடயில்  ோதிக்கப் ட்ட 

நிலங்கள் அட்டவவை 2.4 இல் கோட்டப் ட்டுள்ளது.  
 

அட்டவவை 2.4:  யன் ோட்டு வவக அடிப் வடயில்  ோதிக்கப் ட்ட கோைித் துண்டுகள் 
 

 யன் ோட்டு வவக 
கோைி 

துண்டுகளின் 

எண். 

கமோத்த கோைித் 

துண்டுகளின்        (%) 

 ோதிக்கப் ட்ட 

 ரப்பு (ப ர்ச்கள்) 

 

 ோதிக்கப் ட்ட 

(%) 

குடியிருப்பு 35 87 70 81 

வர்த்தகம் 1 3 7 8 

குடியிருப்புடனோன வைிகம் 4 10 9 11 
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கமோத்தம் 40 100 86 100 
 

கமோத்த நிலத்தின் அளவுடன் ஒப் ிடுவகயில்  ோதிக்கப் ட்ட நிலங்களில் ஏற் டும் தோக்கங்களின் 

தீவிரத்தன்வமயின் (%) இவன அட்டவவை 2.5  ிரதி லிக்கிறது. குறித்த அட்டவவைக்கு அவமய,  35 
சதவீத நிலம் குடியிருப்பு பநோக்கத்திற்கோகவும், 4 சதவீத நிலம் குடியிருப்பு மற்றும் வைிக 

பநோக்கத்திற்கோகவும், 1 சதவீத நிலம் வைிக பநோக்கத்திற்கோகவும்  யன் டுத்தப் ட்டுள்ளவமயிவன 

அட்டவவை எடுத்துக்கோட்டுகிறது. கோைி வகயகப் டுத்தியதன்  ின்னர் ஓரளவு  ோதிக்கப் டும் 
மீதமுள்ள 5 நிலத் துண்டுகளும் பமலும்  யன் டுத்தப் டமுடியும். கமோத்தமோக 40 கோைித் துண்டுகளில், 

கடுவமயோகப்  ோதிக்கப் டவுள்ள 34 கோைித் துண்டுகளில், க ரும் ோலோன கோைித் துண்டுகள் பதசிய 

விடவமப்பு அதிகோர சவ யினோல் ஒழுங்குறுத்தப் ட்ட நிலங்களோக கோைப் டுகின்றன. 

அட்டவவை 2.5:  நிலங்களில் ஏற் டும் தோக்கத்தின் தீவிரத்தன்வம 

 

2.3  கட்டவமப்புக்கள் மீதோன தோக்கம் 
 

உோித்துோிவமவய ககோண்டுள்ள, உோித்துோிவமவய ககோண்டிரோத அரசு, தனியோர் மற்றும் கலோச்சோர 

வளங்களுக்கு கசோந்தமோன  ிோிவு II இலுள்ள கட்டவமப்புகளின் ஒட்டுகமோத்த தோக்கம் அட்டவவை 2.6 

மற்றும் 2.7 ஆல் கோட்டப் ட்டுள்ளது. 
 

அட்டவவை 2.6:   ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவமகள் மற்றும் வர்த்தக கட்டவமப்புக்கள்  ற்றிய வி ரம் 
 

 

 

 

நிலப்  ோவவன 

உோித்து/ சோன்றிதழ் வவத்திருப் வர்கள் உறுதியிவன வவத்திரோதவர்கள்  

 

 

கமோத்தம் 

பூரைமோக 

 ோதிக்கப்  

ட்டவவ 

 குதியளவில் 

 ோதிக்கப் 

 ட்டவவ: 

அபத 

இடத்திபய 

பமம் டுத்த 

முடியும் 

 குதியளவில் 

 ோதிக்கப் 

 ட்டவவ: 

அபத  

இடத்திபய 

பமம் டுத்த 

முடியோதவவ 

பூரைமோக 

 ோதிக்கப்  

ட்டவவ 

 குதியளவில் 

 ோதிக்கப் 

 ட்டவவ: 

அபத 

இடத்திபய 

பமம் டுத்த 

முடியும் 

 குதியளவில் 

 ோதிக்கப் 

 ட்டவவ: 

அபத 

இடத்திபய 

பமம் டுத்த 

முடியோதவவ 
குடியிருப்பு 32 03 01 205 0 0 241 

வர்த்தகம் 0 01 0 14 0 0 15 

குடியிருப்புடனோன 

வர்த்தகம் 

3 01 0 11 0 0 15 

கமோத்தம் 35 05 01 230 0 0 271 
 

 

 

 

கமோத்த அளவுடன் 

ஒப் ிடுவகயில்  ோதிக்கப் ட்ட 

நிலப்  ருமன் சதவீதம் 

 யன் ோட்டு வவக  

 

 

கமோத்தம் 

குடியிருப்பு 

(கோைி 

துண்டுகளின் 

எண்) 

வைிக  

கோைி 

துண்டுகளின் 

எண்) 

குடியிருப்புடனோன 

வைிக நிவலயம்   

(கோைி 

துண்டுகளின் எண்) 

 5 இற்கு குவறவோனது 
0 0 0 0 

5-10 1 0 0 1 

11-15 0 0 0 0 

16-20 1 1 1 3 

21-30 0 0 0 0 

31-50 2 0 0 2 

50 இற்கு பமற் ட்டது 31 0 3 34 

கமோத்தம் 35 1 4 40 
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கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட 271 வீட்டுடவமகளில், 230 வீட்டுடவமகள்  உோித்துோிவமயிவனப் 
க ற்றிரோதவர்களோகவும், 41 வீட்டுடவமகள்  உோித்துோிவமயிவனப் க ற்றவர்களோகவும் அவடயோளம் 
கோைப் ட்டுள்ளனர். பமபல குறிப் ிடப் ட்டுள்ள உோித்துோிவமயிவனப் க ற்றிறோத 230 வீடுகளும் 

பூரைமோகப்  ோதிக்கப் ட்டவவ எனவும் 6 உோித்துோிவமயிவனப் க ற்றுள்ள வீட்டுடவமகள்  

 குதியளவில்   ோதிக்கப் ட்டவவ எனவும்  கருதப் டுகின்றது. பதசிய வீடவமப்பு அதிகோர சவ யின் 

சோன்றிதழ்கவளப் க ற்றுள்ள கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்டுள்ள 35 வீட்டுடவமகளும்  பூரைமோகப் 

 ோதிக்கப் டவுள்ளன. ஆகபவ, இவற்வற பூரைமோக  ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவமகள் என கருதுதல் 

பவண்டும். குதியளவில்  ோதிக்கப் ட்ட கட்டவமப்புக்கவளக் ககோண்டுள்ள ஐந்து உோித்து 

உோிவமயோளர்கள்  ோதிக்கப் ட்ட தமது நிலம் மற்றும் கட்டவமப்புகள் என் னவற்றிற்கு  

இழப்பீட்டிவனச் கசலுத்தி அபத இடத்தில் அவற்றிவன பமம் டுத்திக்ககோள்ளவும் முடியும். 
குறிப் ிடத்தக்களவில்  ோதிக்கப் டும் உோித்துோிவமயோளர்கள் அவற்றிவன அபத இடத்தில் பமம் டுத்திக் 

ககோள்ளவும் முடியோது. 
 

அட்டவவை 2.7: அரசு மற்றும் க ோது கலோச்சோர வளங்களின் கட்டவமப்புகள் மீதோன தோக்கம் 
 

 
 
 ிோிவு 

அரச கோைி மீதோன கட்டவமப்புக்கள் க ோது கலோச்சோர வளங்கள் 

இ.பு.பச 
குடிமவனகள் 

இ.பு.பச 

ஏவனய 

கட்டவமப்பு

க்கள் 

இ.மி.ச.  

மின்மோற்றி 

நிவலயம் 

க ோலிஸ் 

நிவலயம் 

உருவச் சிவலகள் விவளயோட்டு

வமதோனங்ள் 

 ிோிவு 02 33 15 1 1 4 2 
 

 ிோிவு 2 இவனச் சோர்ந்த, அரச, மற்றும் க ோது கலோச்சோரக்  கட்டவமப்புகள் மீதோன ஒட்டுகமோத்த 

தோக்கங்கள் அட்டவவை 2.8 இன் மூலம் கோட்டப் டுகின்றது. இதில் 33 இ.பு.பச.குடிமவனகள்  மற்றும் 15 

இ.பு.பச இற்கு கசோந்தமோன ஏவனய கட்டவமப்புக்கள் உள்ளடக்கப் ட்டுள்ளன. இவற்றின் விவரம் 
முவறபய  ின்னிவைப்பு 03 மற்றும் 04 என இவைக்கப் ட்டுள்ளன. இதில் 1 இ.மி.ச. மின்மோற்றி 

நிவலயம், 1 க ோலிஸ் நிவலயம் (ஓரளவு  ோதிக்கப் ட்டுள்ளது) மற்றும் 4 சமய உருவச் சிவலகள் (2 

க ௌத்த ஆலயங்கள் மற்றும் 2 கத்பதோலிக்க ஆலயங்கள்) ஆகியவவ அடங்கும். அரசோங்க நிலங்களில் 

கருத்திட்டப்  குதிவய அண்மித்துக் கோைப் டுகின்ற 2 விவளயோட்டு வமதோனங்கள் (சீவோலி  ோடசோவல 

விவளயோட்டு வமதோனம் மற்றும் இ.பு.பச கிோிக்ககட் வமதோனம்) மீது சிறிய அளவிலோன  தோக்கங்கவளக் 

ககோண்டிருக்கும். 
 

2.3.1 கட்டுமோனத்திற்கு  யன் டுத்தப் டும் கட்டவமப்புகள் மற்றும் க ோருட்களின் வவக    
 

அட்டவவை 2.9: கட்டவமப்புகவள உருவோக்க  யன் டும் கட்டுமோன க ோருட்களின் வவக 

 
 
 
தவர / சுவர் / கூவரக்கு  யன் டுத்தப் டும் க ோருட்களின் வவக 

கட்டவமப்புகளின் வவக (எண்) 

கு
டி
ய
ிரு
ப்
பு

 

வ
ர்
த்
த
க
ம்

 

கு
டி
ய
ிரு
ப்
பு
, 

வ
ர்
த்
த
க
ம்

 

ஏ
வ
ன
ய

 

க
ம
ோ
த்
த
ம்

 

இவல நோர்களுடன் கூடிய எளிய குடிவச 34 6 6 1 47 

களி மண் / கசங்கல் / ஓடுகட்டப் ட்ட கூவர 5 0 0 0 5 

சிகமந்து / கசங்கற்கள் அல்லது சிகமந்துக் கற்கள் / ஓடுகட்டப் ட்ட 

கூவர அல்லது கல்நோர் கூவர 

149 8 7 3 167 

சீகமந்து / கசங்கற்கள் அல்லது சிகமந்துக் கற்கள் / ககோங்கிோீட் கூவர  7 2 1 2 12 

சிகமந்து / கசங்கற்கள் அல்லது சிகமந்து கற்கள்  / தகரக் கூவர 

அல்லது தோர் தோள் கூவர 

44 0 1 0 45 

கமோத்தம் 239 16 15 6 276 
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 ிோிவு 2 இலுள்ள கட்டவமப்புகவள நிர்மோைிப் தற்கோகப்  யன் டுத்தப் டும் க ோருட்கள் பமபல 

குறிப் ிடப் ட்டுள்ள அட்டவவையில் கோட்டப் ட்டுள்ளது. 276 கட்டவமப்புகளில் 167 

கட்டவமப்புக்கள் ஓடு அல்லது கல்நோர் கூவரயுடன் கசங்கற்கள் அல்லது சிகமந்து கற்கள்  யன் டுத்தி 

கட்டப் ட்டுள்ளன. எஞ்சியுள்ள 45 கட்டவமப்புக்கள் கசங்கற்கள்அல்லது சிகமந்து கற்கள் அல்லது 

தகரம் அல்லது தோர் தோள் கூவரயுடன் கூடிய வீடுகள், 12  கட்டவமப்புக்கள் கசங்கற்கள் அல்லது 

சிகமந்து கற்கள் அல்லது ககோன்கிோீட் கூவரகவளக் ககோண்ட வீடுகள், 47 ஓவலக் குடிவசகள், 5 களிமண் 

அல்லது கசங்கல் அல்லது ஓடுகட்டப் ட்ட கூவரயோல் கசய்யப் ட்ட வீடுகள் என 

அவமயப்க ற்றுள்ளன. 
 

2.3.2 தளப்  ரப் ில் கட்டவமப்புக்களுக்கோக  யன் டுத்தப் ட்டுள்ள ஒவ்கவோரு வவக 

க ோருட்களினதும் சதுர அடிப்  ரப் ளவு 
 

அட்டவவை 2.10: கட்டவமப்புக்களின் ஒவ்கவோருக ோருள் வவகயினதும் தளப்  ரப் ளவு 

 
 
தளம் / சுவர் / கூவரக்கு  யன் டுத்தப் ட்டுள்ள 

க ோருட்கள் வவக 

கட்டவமப் ின் தளப்  ரப் ளவு (சது.அடி) 

குடியிருப்பு   வைிகம் குடியிருப்பு, 

வைிகம் 

ஏவனயவவ கமோத்தம் 

இவல நோர்களினோலோன எளிய குடிவச 1674 0 387 0 2061 

களி மண் / கசங்கல் / ஓடுகட்டப் ட்ட கூவர 37653 1372 3988 1362 44375 

சிகமந்து / கசங்கற்கள் அல்லது சிகமந்துக் 

கற்கள் / ஓடுகட்டப் ட்ட கூவர அல்லது 

கல்நோர் கூவர 

2967 1050 579 546 5202 

சீகமந்து / கசங்கற்கள் அல்லது சிகமந்துக் 

கற்கள் / ககோங்கிோீட் கூவர  

23050 200 6303 0  29553 

சிகமந்து / கசங்கற்கள் அல்லது சிகமந்து கற்கள்  

/ தகரக் கூவர அல்லது தோர் தோள் கூவர 

5372 2020 1580 0 8972 

கமோத்தம் 70776 4642 12837 1908 90163 
 

ஒவ்கவோரு வவக கட்டவமப் ின் தளப்  குதி பமபல வந்துள்ள அட்டவவையில் கோட்டப் ட்டுள்ளது. 

தளம்/சுவர்/கூவரயின் கமோத்தப்  ரப் ளவு 90,163 சதுர அடிகளோகும்.இவத சீகமந்து/கசங்கற்கள் அல்லது 

சீகமந்துக் கற்கள் /ஓடுகட்டப் ட்ட கூவர அல்லது கல்நோர் கூவரயின் 5202 சதுர அடி  எனவும், 

சீகமந்து/கசங்கற்கள் அல்லது சீகமந்துக் கற்கள்/தகரம் தோள் கூவர அல்லது தோர் தோள் கூவரயின் 8972 

சதுர அடி எனவும்,ஓடு/கசங்கல் அல்லது சீகமந்துக் கற்கள்/கோன்கிோீட் கூவரயின் 29,553 சதுர அடி 

எனவும், களிமண்/கசங்கல்/ஓடுகட்டப் ட்ட கூவரயின் 44,375 சதுர அடி எனவும், இவல நோர்களினோலோன 

எளிய குடிவச 2061 சதுர அடி எனவும் வவகப் டுத்தலோம். 
 

2.3.3 எல்வல சுவர்கள்               

  ோதிக்கப் டவுள்ள எல்வலச் சுவர்களின் கமோத்த நீளம் 157,150 சதுர அடிகளோகும். அவற்றில் 153,950 சதுர 

அடியில்  ோடசோவல விவளயோட்டு வமதோனச் சுவர் மற்றும் புவகயிரத விவளயோட்டு வமதோனச் சுவர் 

என் னவற்றிவன உள்ளடக்கி அரசோங்கத்திற்கும் மற்றும் 3200 சதுர அடி தனியோருக்கும் கசோந்தமோன 

எல்வல சுவர்கவள உள்ளடக்கியுள்ளது. 
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2.3.4  ோதிக்கப் ட்ட கட்டவமப்புகளின் தள  ரப் ளவு – (சதுர அடியில்) 
 

அட்டவவை 2.11 கட்டவமப்புகள் மற்றும் தளப்  ரப் ின் வவக 

 

தவரப்  ரப் ளவு எல்வலக்பகற்  வவகப் டுத்தப் ட்ட கட்டவமப்புகவள பமபல குறிப் ிடப் ட்டுள்ள 

அட்டவவை கோட்டுகிறது. அதற்கவமய,33 குடியிருப்புக்கள், 5 வைிக மற்றும் 1 ஏவனயவவ என் ன 100 

சதுர அடிக்கும் குவறவோன தளப்  ரப் ிவனயும், 72 குடியிருப்புக்கள் 5 வைிக, 2 குடியிருப்புக்கள், வைிக 

மற்றும் 2 ஏவனயவவ என் ன  101 -  200 சதுர அடிக்கும் இவடயிலோன தளப்  ரப் ிவனயும் 

உள்ளடக்கியுள்ளது.   201- 1500 சதுர அடிக்கு மத்தியிலோன கட்டவமப்புகளின்  ரப் ளவு 51 மற்றும் 1  

இவடயிலோன வீச்சோக கோைப் டுகின்றது. இங்கு 6 கட்டவமப்புக்கள் மோத்திபம 1500 சதுர அடியிவன 
விடவும் கூடிய  ரப் ளவிவனக் ககோண்டுள்ளபதோடு, அதில்  3 குடியிருப்புக்கள், 1 வைிக, மற்றும் 2 

குடியிருப்பு மற்றும் வைிக தளங்கவளயும் உள்ளடக்கியுள்ளன. 

2.3.5  ோதிக்கப் ட்ட கட்டவமப்புகளில் கோைப் டுகின்ற வசதிகள்              
 

அட்டவவை 2.12:   ோதிக்கப் ட்ட கட்டவமப்புகளில் கோைப் டுகின்ற  யன் ோடுகள் 
 

 

 ோதிக்கப் ட்ட கட்டவமப்புகளில் 

கோைப் டுகின்ற வசதிகள் 

கட்டவமப்பு வவக 

குடியிருப்பு வைிகம் குடியிருப்பு, 

வைிகம்  
ஏவனயவவ கமோத்தம் 

கதோவலப சி 23 4 - 2 29 

மின்சோரம் 192 9 11 2 214 

குளோய் நீர் வசதி  193 3 8 1 205 
 

 

இககருத்திட்டத்வத கசயல் டுத்துவதற்கோக வகயகப் டுத்தப் ட்டு இடிக்கப் ட பவண்டிய சில 
கட்டவமப்புகளில் மின்சோரம், குழோய் நீர் மற்றும் கதோவலப சி வசதிகள் வழங்கப் ட்டுள்ளன என் து 

கண்டறியப் ட்டுள்ளது. பமபல உள்ள அட்டவவை மின்சோரம், குழோய் நீர் மற்றும் கதோவலப சி 

வசதிகளுடன் கூடிய கட்டவமப்புகளின் எண்ைிக்வகவயக் கோட்டுகிறது. அதன் ிரகோரம், மின்சோரம் 214 

கட்டவமப்புகளிலும், குழோய் மூலம் நீர் 205 கட்டவமப்புகளிலும், கதோவலப சி வசதிகள் (நிவலயோன 

இவைப்புக்கள்) 29 கட்டவமப்புகளிலும் கோைப் டுகின்றன.  

 

   

 

கட்டவமப்பு தளப்  ரப்பு 

கட்டவமப்பு வவக 

குடியிருப்பு வைிகம் குடியிருப்பு, 

வைிகம்  
ஏவனயவவ கமோத்தம் 

100 க்கு பமற் டோதவவ 33 5 0 1 39 

101 – 200 72 5 2 2 81 

201 – 300 41 2 4 0 47 

301 – 450  45 2 3 1 51 

451 – 650  27 1 2 1 31 
651 – 850  8 0 1 1 10 

851 – 1000   3 0 1 0 4 

1001 – 1250  3 0 0 0 3 

1251 – 1500 1 0 0 0 1 

1500 க்கு பமற் ட்டவவ 3 1 2 0 6 

தகவல் இல்வல 3 0 0 0 3 

கமோத்தம் 239 16 15 6 276 
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2.3.6  யிர்கள் மற்றும் மரங்கள் மீதோன தோக்கம்             
 

கருத்திட்டப்  குதியிலுள்ள மரங்களின் எண்ைிக்வகயிவன அட்டவவை 2.13 எடுத்துக் கோட்டுகிறது. 

கமோத்த 106 மரங்களில், 66  ழங்கவளத் தோங்கும் மரங்கள், 8 மரக் குற்றி மரங்கள், 30 கதன்வன மரங்கள், 

மற்றும் 3 அலங்கோர மரங்கள் என கோைப் டுகின்றன. இந்த மரங்களில் க ரும் ோலோனவவ புவகயிரத 

ஒதுக்குக் கோைிகளிலுள்ள வழியுோிவமப்  குதிகளில் அவமந்துள்ள ஆக்கிரமிக்கப் ட்ட 

வீட்டுடவமயோளர்களினோல் நடப் ட்டுள்ளன. அட்டவவையில் அவடயோளம் கோைப் ட்டுள்ளவோறு, 

 ிோிவு 02 இலுள்ள  ின்வரும் மரங்களுக்கோன இழப்பீடோனது, அவற்றிற்கு உோிவம பகோருகின்ற 

குடியிருப் ோளர்களுக்கு வழங்கப் டும். புவகயிரதக் கட்டவளச் சட்டத்திற்கவமய புவகயிரத ஒதுக்குக் 

கோைிகளிலுள்ள மரக் குற்றி மரங்கள் இலங்வகப் புவகயிரதத்திற்கு உோித்தோனதோகும் என் பதோடு, 

கட்டுமோன பநோக்கங்களுக்கோக கவட்டப் ட்ட மரங்கவள அகற்றுவது கதோடர் ில் தீர்மோனகமடுக்கும் 

அதிகோரம் புவகயிரத க ோது முகோவமயோளவரச் சோர்ந்ததோகும்.  
 

அட்டவவை 2.13:  ோதிக்கப் ட்ட மரப்   ட்டியல் 
 

 

மர வவக மரத்தின் க யர் கதோவக கமோத்தம் 

 ழம் தோங்கும் மரங்கள் 

மோ  28 

66 

வோவழ 17 

 ப் ோசி 3 

பதோடம் 2 

க ோிய ப ோிக்கோய்  3 

கநல்லி 4 

படோங்கோ 1 

ககோய்யோ 3 

அம் கரல்லோ 4 

திரோட்வச 1 

மரக் குற்றி 

ஈரப்  லோ 6 

7  ிம் ியோ 1 

  

கதன்வன 
கதன்வன 16 

30 
கசவ்விழநீர் 14 

அலங்கோரத் தோவரங்கள் கசம் வை 3 3 
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அத்தியோயம் 3 - சமூக க ோருளோதோர வி ரம் 

 

3.1 அறிமுகம் 
 

பமல் மோகோைத்தில் ககோழும்பு மோவட்டத்தில் திம் ிோிகஸ்யோயோ  ிரபதச கசயலக  ிோிவில் 

வனோதமுல்வல கிரோம பசவவயோளர்  ிோிவில் பலோபகோ சந்தி முதல் சீகவலி சந்தி (0 + 900 மீ. முதல் 0 + 2200 

மீ) வவரயிலோன புவகயிரதப்  ோவத  ோவத அ ிவிருத்தி - கட்டம் 1  ிோிவு II இல்,  ோதிக்கப் ட்ட 

வீடுகளில் இருந்து  முதற் கதோகுதி  ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவமகவள பவறிடப் டுத்துவதற்கோக 

ஏற்கனபவ கதோிவுகசய்யப் ட்டுள்ளது. ஏவனய  குதிகளுடன்  ோவதகள் மற்றும் புவகயிரதப்  வதகள் 
என் னவற்றின் முலம் ககோழும்பு நகரத்திவன நன்கு இவைக்கின்ற, ககோழும்பு நகரத்தின் கிழக்கு 

 குதியில் அவடயோளம் கோைப் ட்ட கோைப் ட்ட   ிரபதசத்தில்  குறித்த கருத்திட்டப்  குதி 

அவமந்துள்ளது. சமூக ோீதியோக  குடியிருப்பு அவமவிடமோக வவகப் டுத்தப் டுகின்ற இப்  குதியும் 
அதன் சுற்றுப்புறமும் க ரும் ோலும் நடுத்தர வருமோனம் மற்றும் எதுவித சிறப்புோிவமயற்ற 

சமூகங்கவளயும்  உயர் வருமோனம் ககோண்ட நகர்ப்புற சமூகங்கவளயும் உள்ளடக்குகிறது. கடந்த 

இரண்டு தசோப்தங்களோக அரசோங்கம் கசயற் டுத்திய  ல்பவறு நகர்ப்புற பமம் ோட்டு நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்களின் கீழ் இத்தவகய பசவவக்கு உட் ட்ட சமூக குடும் ங்கள் பதசிய வீட்வமப்பு அதிகோர சவ  

மற்றும் நகர அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ  என் னவற்றோல் அபத இடத்தில் குடிபயற்றங்களோக 

பமம் டுத்தப் ட்டுள்ளன.  
 

2017 இல் குடிசன மதிப்பீடு மற்றும் புள்ளிவி ரவியல் திவைக்களம் நடத்திய சனத்கதோவக மதிப்பீட்டின் 

 ிரகோரம், ககோழும்பு மோவட்டத்தின் கமோத்த சனத்கதோவகயோக 2,419,000 ப ர் கோைப் ட்டகதன 

குறிப் ிடுவபதோடு, இது,  ோதிக்கப் ட்ட கிரோம பசவவயோளர்  ோிவுகளில் 17,313 ப வர உள்ளடக்குகிறது. 

(அட்டவவை 3.1). 
 

அட்டவவை 3.1: வனதமுல்வல கி. பச.  ி. ஒப்பீட்டு ோீதியோன சனத்கதோவகப்  ரம் ல்  
 

 ிரபதசம் சனத் கதோவக கமோத்த சனத் கதோவக 

ஆண் க ண் 

ககோழும்பு மோவட்டம் 1,187,000 1,232,000 2,419,000* 

திம் ிோிகஸ்யோய  ிரபதச கசயலக  ிோிவு 124,503 125,276 249,779** 

வனதமுல்வல கிரோம பசவவயோளர்  ிோிவு  8536 8777 17,313*** 

மூலம்:   *அவரயோண்டு சனத்கதோவக, குடிசன மதிப்பீடு மற்றும் புள்ளிவி ரவியல் திவைக்களம் - 2017  
 

** புள்ளிவி ர அலுவலரோல் 2018 இற்கோக மதிப் ிடப் ட்ட சனத் கதோவக - திம் ிோிகஸ்யோய  ி.கச. ி 
 

*** 2018 ஒற்பறோ ோில் இற்வறப் டுத்தப் ட்ட  ிரபதச கசயலக தரவு-(thimbirigasyaya.ds.gov.lk) 

  
3.2  கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட குடும் ங்களின் சமூக க ோருளோதோர நிலவரம்  
 

களனிகவளிப் புவகயிரதப்  ோவத கநடுகிலும் வோழுகின்ற கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட 

சமூகங்களின் சமூக மற்றும் க ோருளோதோர நிவலவய ஆரோய்வதற்கோக ஆரம்  கட்ட சமூக, க ோருளோதோர 

மதிப்பீகடோன்று ஐக்கிய நோடுகள் மனிதக் குடியிருப்புச் கசயற்றிட்டத்தினோல் 2017  ஆம் ஆண்டில் 

நடத்தப் ட்டது. வனதோமுல்வல கிரோம பசவவயோளர்   ிோிவிற்குட்   ிோிவு II இலுள்ள விோிவோன 

வடிவவமப்புகளின் கண்டு ிடிப்புகளுக்கு அவமவோக, கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட  குதிக்குள் 

வசிக்கும் குடும் ங்கள் குறித்துககோழும்பு புறநகர் புவகயிரத அ ிவிருத்திக் கருத்திட்டத்தின் கருத்திட்ட 
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முகோவமத்துவ அலகு அலுவலர்களோல் நடோத்தப் ட்ட “சமூக,க ோருளோதோர தரவு மீளோய்வு ஆய்வு” மூலம் 

இத் தரவுகள்  இற்வறப் டுத்தப் ட்டன.  

3.2.1.  வீட்டுடவமப்  ருமன் 
 

களனிகவளி புவகயிரதப்  ோவத கட்டம் I இற்கோக பதர்ந்கதடுக்கப் ட்ட  குதிகளில் இறுதியோக்கப் ட்ட 

உத்பதச வழியுோிவமயோனது, 557 க ண்கள் மற்றும் 538 ஆண்கவள உள்ளடக்கிய, 1095 ப ர் 

குடியமர்ந்துள்ள  வனோதமுல்வல கிரோம பசவவயோளர்  ிோிவின் ஒரு  குதிவய உள்ளடக்குகிறது. 2016 

ஆம் ஆண்டில் குடிசன மதிப்பீடு மற்றும் புள்ளிவி ரத் திவைக்களத்தோல் நடத்தப் ட்ட “வீட்டுடவம 

வருமோனம் மற்றும் கசலவின ஆய்வு” இற்கு அவமவோக, பதசிய சரோசோி குடும்   ருமன் 4.0 ந ர்கள் என்று 

குறிப் ிடுகின்றது. கருத்திட்டப் குதியிலுள்ள வீடுகளின்  ருமனிவன  ின்வரும் அட்டவவை 3.2   

எடுத்துக்கோட்டுகிறது.  
 

 

அட்டவவை 3.2 குடும்   ருமனின்  ரம் ல் 

வீட்டுடவமப்  ருமன் கமோத்தம் 

எண் சதவீதம் 

1 - 2 65 25.49 

3 - 4 80 31.37 

5 - 6 64 25.10 

7 - 8 30 11.76 

9 மற்றும் அதற்கு பமல் 16 6.27 

கமோத்தம் 255 100 

மூலம்  கள ஆய்வு  (2017-2018) 

 

3.2.1.1. துவைக் குடும் ங்கள் 

இக் கருத்திட்டப்  குதிள் கோைப் டுகின்ற சில வீட்டு அலகுகளில் ஒன்றுக்கு பமற் ட்ட குடும் ங்கள் 

வசிக்கின்றன.  சில துவை குடும் ங்கள் வசிக்கின்ற ஒபர வீட்டினுள்  ல கூட்டுக் கும் ங்களும் 

வசிக்கின்றன. இருப் ினும், சிக்கலோன வோழ்க்வக முவற கோரைமோக க ோதுவோன அளவுபகோல்கவளப் 

 யன் டுத்தி இப் குதியிலுள்ள கூட்டுக் குடும் ங்களுக்குள் வோழும் துவை குடும் ங்கவள அவடயோளம் 

கோண் து கடினமோனகதோரு விடயமோகும். க ற்பறோருடன் வசிக்கும் துவை குடும்  அலகுகளின் 

எண்ைிக்வகயிவன  ினவரும் 3.3 அட்டவவை  ிரதி லிக்கிறது. 
 

அட்டவவை 3.3: க ற்பறோருடன் வசிக்கின்ற கூட்டுக் குடும்  அலகுகளின் எண்ைிக்வக 
 

க ற்பறோருடன் வசிக்கின்ற துவை குடும்  அலகுகளின் எண். வீட்டுடவமகளின் 

எண். 
1 16 

2 02 

7 அல்லது அதற்கு பமற் ட்ட அலகு 02 

கமோத்தம் 20 

மூலம்  கள ஆய்வு  (2017-2018) 
 

 

3.2.2.  வீட்டுடவம வருமோனம் மற்றும் கசலவினம் 
 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவமகளின்  வருமோனத்திவனப் க ோறுத்த வவரயில், 

கிட்டத்தட்ட 35% ஆன கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவமகள்  ரூ ோ 50,000/= முதல் 100,000/= 

வவரயில் மோத வருமோனத்திவனயும், சுமோர் 12% வீட்டுடவமகள்  ரூ ோ 100,000/= க்கு பமற் ட்ட மோத 

வருமோனத்வதயும், சுமோர் 0.78% வீட்டுடவமகள் ரூ ோ 5,000 க்கும் குவறவோன வருமோனத்திவனப் 

க றுகின்றனர் என் தவன பமலுள்ள அட்டவவை எடுத்துக் கோட்டுகிறது. பமலும், 50% இற்கும் 
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பமற் ட்ட குடும் ங்களின் வருமோனம் ரூ ோ 50,000 க்கும் குவறவோக இருப் தவன தரவுகள் 

கவளிப் டுத்துகிறன. கசலவு முவறவயப் க ோறுத்தவவர,  ோதிக்கப் ட்ட குடும் ங்களில் சுமோர் 66% 

வீட்டுடவமகள் மோதந்பதோறும் ரூ ோ 25,000 முதல் ரூ ோ 100,000 வவரயிலும், ஏறக்குவறய 13% 

வீட்டுடவமகள் ரூ ோ 15,000 க்கும் குவறவோகபவ கசலவிடுகிறோர்கள் என் தவனயும்,  இது அவர்களின் 

குடும் த்தின் அடிப் வடத் பதவவகவளக் கூட பூர்த்திகசய்ய ப ோதுமோனதோக இல்வல என் தவனயும் 

எடுத்துக்கோட்டுகிறது. குடும்  பதவவகவள பூர்த்திகசய்வதற்கோக மோத வருமோனம் முழுவதும் 

கசலவிடப் டுகிறது என்ற  இச் சமூகத்தின் சிறப் ியல் ிவன வருமோனம் மற்றும் கசலவின முவற 

எடுத்துக் கோட்டுகிறது. ஆகபவ, இங்கு  கைிசமோன எண்ைிக்வகயிலோன குடும் ங்கள் ப ோதுமோன 

வருமோனத்வத ஈட்டுவபதோடு, ஒரு சிலர் குவறந்த வருமோனத்வத ஈட்டுகிறோர்கள் என் து கதளிவோகிறது.   

அட்டவை 3.4: கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட குடும் ங்களின் மோதோந்த சரோசோி வருமோனப்  ரம் ல் 

வருமோன  ரம் ல் 

(ரூ ோ) 

 

வருமோனம் கசலவினம் 

 ோதிக்கப் ட்ட 

குடும் ங்களின் எண். 

சதவீதம்  ோதிக்கப் ட்ட 

குடும் ங்களின் எண். 

சதவீதம் 

<5000 02 0.78 02 0.78 

 5,001 - 7,500  00 0.00 03 1.18 

 7,501- 10,000 04 1.57 02 0.78 

10,001 – 15,000 11 4.31 22 8.63 

 15,001 - 25,000 27 10.59 40 15.69 

 25,001 – 50,000 88 34.51 99 38.82 

 50,001 - 100,000 88 34.51 70 27.45 

>100,000  31 12.16 09 3.53 
தகவல் இல்லை  04 1.57 08 3.14 

கமோத்தம் 255 100.00 255 100.00 

மூலம்  கள ஆய்வு  (2017-2018) 
 

3.3 கருத்திட்டத்தோல்  ோதிக்கப் ட்ட குடும் ங்களின் சமூக க ோருளோதோர நிவல              
 

கருத்திட்டத்தோல்  ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவமகள் மற்றும் குடும்  உறுப் ினர்கவள அடிப் வடயோகக் 

ககோண்டு, கருத்திட்டத் தோக்கங்கவள இரண்டு வழிகளில்  குப் ோய்வுகசய்யலோம். நிலம் 

வகயகப் டுத்தல் மற்றும் இழப்பீடு சம் ந்தப் ட்ட இடங்களில் வீடுகவள கருத்தில் ககோள்வதவன விட 

கருத்திட்டத்தோல்  ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுவமத் தலவமகவளப்  ற்றி சிந்திக்க பவண்டியது அவசியமோகும். 

இதற்கோக  அத்தியோவசியம் எனக் கருதப் டுகின்ற  ண்புகளோவன, 

3.3.1.  இனத்துவம் 

 ிோிவு 02  குதியில் வசிக்கின்ற,  கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட 255 வீட்டுடவமத் தவலவமகளில், 

60% சிங்களவர்களும், 32.5% தமிழர்களும், 5.5%  முஸ்லீம்களும், 2% ஏவனயவர்களும் இன அடிப் வடயில் 

 ோகு டுத்தப் ட்டுள்ளனர்.  இதவன அட்டவவை 3.5 எடுத்துக்கோட்டுகிறது. 

அட்டவவை 3.5: வீட்டுடவமத் தலவமகளின் இன ோீதியோன  ிரதிநிதித்துவம் 
 

இனம் ஆண் க ண் கமோத்தம் கமோத்த சதவீதம் 

சிங்களவர்கள் 94 58 152 60% 

தமிழர்கள் 59 24 83 32.5% 

முஸ்லீம்கள் 13 01 14 5.5% 

ஏவனபயோர் 04 02 06 2% 

கமோத்தம் 170 85 255 100.00 

மூலம்  கள ஆய்வு  (2017-2018) 
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3.3.2.  வயது மற்றும்  ோல்   

 ஆய்வுகளிலிருந்தோன தரவுகளின்  ிரகோரம், இப் குதியில் 170 ஆண்களும் 85 க ண்களும் உள்ளனர் என 

கண்டறியப் ட்டுள்ளது. இவர்களில் குறிப் ிடத்தக்களவு எண்ைிக்வகயிலோன அதவோது 143 ப ர் 41-60 

வயதிற்குட் ட்டவர்களோகவும், கமோத்த சதவீதத்தில் இவர்கள் 56.7%  ஆகவும் கோைப் டுகின்றனர். 

பமலும், 60  வயதுக்கு பமற் ட்ட  ிோிவின் கீழ் ஏறக்குவறய  19% ஆனவர்களும்,18 வயதுக்கு 

பமற் டோதவர்கள்  ிோிவின் கீழ் 0.78%  ஆனவர்களும் உள்ளனர்.  ோலினத்திவன அடிப்வடயோகக் 

ககோண்டு   ோகு டுத்தப் ட்ட வயது அவமப்பு கதோடர் ோன வீட்டுவமத் தவலவமகளின் தகவல்கள் 

அட்டவவை 3.6 இல் வி ோிக்கப் ட்டுள்ளது. 
 

அட்டவை 3.6:  ோல் அடிப் வடயில் வீட்டுடவமத் தவலவமகளின்  வயதுக் கட்வமப்பு 
 

 

வயது வவகயினர் 

ஆண் க ண் கமோத்தம் 

ந ர்கள் எண். 
 

% ந ர்கள் எண். 
 

% ந ர்கள் எண். 
 

% 

18 இற்கு கீழ்  02 1.18 0 - 2 0.78 

18-30 17 10.00 4 6.25 21 8.247 

31-40 35 20.59 6 7.29 41 16.08 

41-60 94 55.29 49 57.29 143 56.07 

61-70 18 10.59 22 23.36 40 15.70 

71இற்கு பமல்   4 2.35 4 5.21 08 3.14 

கமோத்தம் 170 100 85 100 255 100 

மூலம்  கள ஆய்வு  (2017-2018) 

 

3.3.3.  சிவில் நிவல  

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவமத் தவலவமகளில், 76.46% திருமைமோனவர்கள் மற்றும் 

20.78% விதவவகள் என் தவனயும்,  இது தபுதோரர்கவள விட  விதவவகள் 4 மடங்கு அதிகம் 

என் தவனயும்   ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவம தவலவர்களின் சிவில் நிவல அட்டவவை 3.7  சுருக்கமோக 

வி ோிக்கிறது.  
 

 

அட்டவவை 3.7:  ோல் அடிப்வடயில் திரட்டப் ட்ட வீட்டுடவமத் தவலவமகளின் சிவில் நிவல 
 

 ஆண்களின்  

எண். 

% க ண்களின்  

எண். 

% கமோத்தம் 

ந ர்களின் எண். 

% 

திருமைமோனவர் 159 93.53 36 42.35 195 76.46 

விவோகரத்துக ற்றவர் 0 0 3 3.53 3 1.18 

 ிோிந்து வோழ் வர் 1 0.50 3 3.53 4 1.57 

விதவவ / தபுதோரர் 10 5.88 43 50.59 53 20.78 

கமோத்தம் 170 100 85 100 255 100 

மூலம்  கள ஆய்வு  (2017-2018) 
 

3.3.4.  கல்வி நிவல 

கருத்திட்டதினோல்  ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவமத் தவலவமகள் க.க ோ.த. (சோ/த) வவர  டித்துள்ளனர். 

அவர்களில், 14.12%  ஆனவர்கள் முவறசோர் கல்வியவனப் க ற்றிருக்கவில்வல. க.க ோ.த. (உ / த) வவர 

06% ஆனவர்கள் மட்டுபம கற்றுள்ளனர். கீபழயுள்ள அட்டவவை, கருத்திட்டதினோல்  ோதிக்கப் ட்ட 

வீட்டுடவமத் தவலவமகளின் கல்வி அவடவின் மட்டத்தவனக் குறிக்கிறது. அதற்கவமய, 

ஒப்பீட்டளவில், அதிகமோன ஆண்கள் க ண்கவள விட உயர் கல்விவயப் க ற்றுள்ளனர். 
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அட்டவவை 3.8:  ோல் அடிப்வடயில்  ோதிக்கப்ப் ட்ட வீட்டுடவமத் தவலவமகளின் கல்வி நிவல 
 

கல்வி ஆண்களின்  

எண் 

% க ண்களின்  

எண் 

% கமோத்தம்        

ந ர்களின் எண் 

% 

எழுத்தறிவற்ற முவறசோர் கல்வி 

க றோதவர்கள் 

11 6.47 12 14.12 23 9.02 

வககயோப் மிட முடியுமோனவர்கள் 5 2.94 8 9.41 13 5.10 

முன் ள்ளி/  ோலர்  ோடசவல  7 4.12 3 3.53 10 3.92 

தரம் 5 வவரயில் 24 14.12 18 21.18 42 16.47 

தரம் VI - க.க ோ.த. (சோ/த) 
108 63.53 43 50.59 151 59.22 

க.க ோ.த. (உ/த)  13 7.65 1 1.18 14 5.49 

டிப்பளோமோ 1 0.59 0 - 1 0.39 

தகவல் இல்வல 1 0.59 0 - 1 0.39 

கமோத்தம் 170 100 85 100 255 100 

மூலம்  கள ஆய்வு  (2017-2018) 

 

3.3.5. கதோழில் மோதிோி 
 

ஆரம்  மற்றும் இவடநிவல கதோழில்களில் ஈடு ட்டுள்ள கருத்திட்டதினோல்  ோதிக்கப்ப் ட்ட 

வீட்டுடவமத் தவலவமகளின்  வருமோன மூலங்கவள அட்டவவை 3.9 எடுத்துக்கோட்டுகிறது. ஆரம்  

நிவலத் கதோழில்கள் க ோதுவோக, அதன் சிறப் ியல் ோக முழு பநர ஈடு ோட்டுடன் கூடிய முவறசோர் 

தன்வமயிவன ககோண்டுள்ளன. இப் ிோிவினோின் முதன்வம வருமோனம் தனியோர் துவறயில் 

 ைிபுோிவதன் மூலமோக ஈட்டப் டுகின்றது. தனியோர் துவற பவவல வோய்ப்பு கமோத்த பவவலவோய்ப் ில் 

91 ந ர்கவள (35.68%) ககோண்டுள்ளது. தனிந ர்கள் சம் ந்தப் ட்ட சுய பவவலவோய்ப்பு நடவடிக்வககள் 

இப்  ிோிவில் இரண்டோவது க ோிய பவவல வோய்ப் ோக கோைப் டுவபதோடு, இது சுமோர் 30.58% இவனப் 

 ிரதி லிக்கிறது. பதர்ச்சியற்ற கதோழிலோளர் பவவலவோய்ப்புக்கள் 19.21% ஆக மூன்றோவது வருமோன 

மூலமோக கோைப் டுபதோடு, இதில் ஆண்கள் க ண்கவள விட நோன்கு மடங்கு அதிகமோக உள்ளனர். 

அரசோங்க மற்றும் கவளிநோட்டு பவவலவோய்ப்புகளில் முவறபய 8.23% மற்றும் 3.13% என சம் ளத் 

கதோழில்களில் கைிசமோன அளவு கருத்திட்டதினோல்  ோதிக்கப்ப் ட்ட வீட்டுடவமத் தவலவமகள் 

ஈடு ட்டுள்ளனர்.பமலும், 12.94%  மக்கள் பவவலயில்லோமல் இருக்கின்றனர். இதில் ஆண்கவள விட 

க ண்கள் அதிகமோக மூன்று மடங்கு உள்ளனர். ஆரம்  வருமோன மூலத்திற்கு பமலதிகமோக இன்னும் 
சிலர் இரண்டோம் நிவல வருமோன மூலமோக சுய பவவலவோய்ப்புக்களில் ஈடு டுகின்றனர் என் துவும் 

 ின்வரும் அட்டவவைக்கு அவமய கதளிவோகின்றது. 

அட்டவவை 3.9 கருத்திட்டதினோல்  ோதிக்கப்ப் ட்ட வீட்டுடவமத் தவலவமகளின் கதோழில் மோதிோி 
 

வருமோன மூலம் ஆண் % க ண் % கமோத்தம் % 

முதன்வம மூலம் 

சம் ள பவவலவோய்ப்பு (அரசு) 19 11.17 2 2.35 21 8.23 

சம் ள பவவலவோய்ப்பு (தனியோர்) 34 20.00 8 9.41 42 16.47 

பதர்ச்சியற்ற/நோட் கூலி/ ஒப் ந்தத 

கதோழிலோளர்கள் 

40 23.52 9 10.58 49 19.21 

சுயகதோழில் 50 29.41 28 32.94 78 30.58 

ஓய்வூதியத்துடன் இவளப் ோோிபயோர் 6 3.52 5 5.88 11 4.31 

கவளிநோட்டு பவவலவோய்ப்பு 5 2.94 3 3.52 8 3.13 

பவவலயில்லோதவர்கள் 8 4.70 25 29.41 33 12.94 

வியோ ோரம் 3 1.76 2 2.35 5 1.96 



39 

 

தகவல் கிவடக்கவில்வல 5 2.94 3 3.52 8 3.13 

கமோத்தம் 170 99.96 85 99.96 255 99.69 

இரண்டோம் நிவல மூலம் 

ஊழியப்  ைி  1 12.5 1 16.66 2 14.28 

வீடு / அவற வோடவகக்கு விடல் 1 12.5 0 0 1 7.14 

சுயகதோழில் 6 75.00 5 83.33 11 78.57 

கமோத்தம்  8 100 6 99.99 14 99.99 

மூலம்  கள ஆய்வு  (2017-2018) 
 

3.4 கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்டுள்ள குடும் ங்களின் சமூக க ோருளோதோர நிவல 
 

கருத்திட்டத்தோல்  ோதிக்கப் ட்ட வனதமுல்வல கிரோம பசசவவயோளர்  ிோிவில்,   ிோிவு 02 இல் வசிக்கும் 

குடும்  அங்கத்தவர்களின் சமூக க ோருளோதோர நிவல கவவ்பவறோக  குப் ோய்வு கசய்யப் ட்டு, கீபழ 

வி ோிக்கப் ட்டுள்ளது.கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட  குடும் ங்கள்  இப் ிோிவில் உள்ளடக்கப் ட 

வில்வல. 
 

3.4.1.  வயது மற்றும்  ோல்  
 

இந்த சனத்கதோவக கட்டவமப் ினுள் ஆண், க ண் விகிதமோனது க ரும் ோலும் 1 இற்கு 1: 3 என்ற 

அவமப் ில் கோைப் டுகின்றது. இதில் 6-17 வயதுக்குட் ட்டவர்கவளத் தவிர  ஏவனய எல்லோ 

வகுதியிலும் க ண்கள் சனத்கதோவகயோனது ஆண்கள சனத்கதோவகவய விடவும் அதிகமோக 

கோைப் டுகின்றது என் தவன ஆய்வு சுட்டிக்கோட்டுகிறது. சனத்கதோவகயில் கிட்டத்தட்ட 33% 

ஆனவர்கள் 17 வயதிற்குட் ட்ட  ிள்வளகவளப்  ிரதிநிதித்துவப் டுத்துகின்றனர். இபதபவவள, 4.2% 

ஆனவர்கள் 60 வயதுக்கு பமற் ட்டவர்களோவர். சமூகத்தில் தங்கிவோழ்பவோர் கதோவகயோனது, கமோத்த 

சனத்கதோவகயில் கிட்டத்தட்ட 37.20% என் வத இந்த அட்டவவை எடுத்துக் கோட்டுகிறது. 

கசயலூக்கமிக்க ஊழியப் வட சுமோர் 63.0% ஆக கோைப் டுவபதோடு, இது 18 முதல் 60 வயதுக்குட் ட்ட 

ஆண், க ண்களுக்கும் இவடயில்  கிரப் டுகின்றது.   ின்வரும் 3.10 அட்டவவையோனது, 

 ோதிக்கப் ட்ட குடும்  உறுப் ினர்களின் வயது  ரம் ல்  ோலினத்தின் அடிப்வடயில் 

திரட்டப் டவில்வல என் வதக் கோட்டுகிறது. 

அட்டவவை 3.10:   ோலின அடிப் வடயில் திரட்டப் ட்ட கருத்திட்டத்தினோல்   ோதிக்கப் ட்ட குடும்  

உறுப் ினர்களின்  வயதுக் கட்வமப்பு 
 

வயது வவக 

( வருடங்கள் ) 

ஆண் க ண் கமோத்தம் 

ந ர்கள் எண். 
 

% ந ர்கள் எண். 
 

% ந ர்கள் எண். 
 

% 

5, அதற்கு பமற் டோதவவ 34 23 48 10.17 82 9.76  

6 - 17 102 27.7 92 19.50  194 23.10  

18-30 112 30.43 129 27.33 241 28.69  

31-40 57 15.5 79 16.74 136  16.19 

41-60 49 13.32 102 21.61 151 17.98 

61-70 06 1.63 14 3.00 20 2.38 

71, அதற்கு பமற் ட்டவவ 08 2.17 08 2.00 16 1.90 

கமோத்தம் 368 100 472 100 840 100 

மூலம்  கள ஆய்வு  (2017-2018) 
 

 

3.4.2.  சிவில் நிவல 
 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட குடும்  உறுப் ினர்களுக்கு மத்தியில், திருமைமோனவர்கள் 62.98% 

ஆகவும், விதவவகள் 2.86% ஆகவும்  ிோிந்து வோழ் வர்கள் 0.6% ஆகவும்  கோைப் டுகின்றனர். 
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சனத்கதோவகயில் 2.86% இவனப்  ிரதி லிக்கின்ற விதவவ/விதவவகள்,  தபுதோரர்கவள விடவும் இரண்டு 

மடங்கு அதிகமோக உள்ளனர் என் தவன  ின்வரும் அட்டவவை எடுத்துக்கோட்டுகிறது. களனிகவளி  

புவகயிரதப்  ோவதக் கருத்திட்டப்  ிோிவில் வசிக்கும், கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட குடும்   

உறுப் ினர்களின் சிவில் நிவலவய அட்டவவை 3.11  எடுத்துக் கோட்டுகிறது.  
 

அட்டவவை 3.11:  ோலின அடிப் வடயில் திரட்டப் ட்ட கருத்திட்டத்தினோல்   ோதிக்கப் ட்ட குடும்  

உறுப் ினர்களின்  சிவில் நிவல 
 

சிவில் நிவல ஆண்கள்  

எண் 

% க ண்கள்  

எண் 

% கமோத்தம்  

எண் 

% 

திருமைமோனவர் 219 59.51 310 65.68 529 62.98 

விவோகரத்துக ற்றவர் 01 0.27 03 0.64 04 0.48 

 ிோிந்து வோழ் வர் 04 1.09 1 0.21 5 0.60 

விதவவ / தபுதோரர் 07 1.90 17 3.60 24 2.86 

விலக்களிப்பு(மோைவர்கள், ிறர்)  137 37.23 141 29.87 278 33.10  

கமோத்தம் 368 100.0 472 100.0 840 100.0 

மூலம்  கள ஆய்வு  (2017-2018) 

 
 

3.4.3.  கல்வி நிவல 
 
 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட 57.50% குடும்  உறுப் ினர்கள் கக ோ.த (சோ/த) வவரயில் கல்வி 

கற்றுள்ளனர்.பமலும், அவர்களில் ஏறக்குவறய 05% ஆனவர்கள் தமது வககயோப் த்வதக் கூட வவக்கத் 

கதோியோத கல்வியறிவற்றவர்களோவர். க.க ோ.த.(உ/த) அல்லது  ல்கவலக்கழக கற்வக வவரயில் 8% 
கல்விவயப் க ற்றிருக்கிறோர்கள். இக்கருத்திட்டதின்  ிோிவு 02  இல் குடும்  உறுப் ினர்களின் ஆண் 

மற்றும் க ண்களின் கல்வி நிவல  ற்றிய  குப் ோய்வவ அட்டவவை 3.12 கோட்டுகிறது. ஒப்பீட்டளவில் 

ஆண்கவள விட அதிகமோன க ண்கள் உயர் கல்விவயப் க ற்றுள்ளனர் என் தவன  அட்டவை 

விளக்குகிறது. 
 

அட்டவவை 3.12:  ோலின அடிப் வடயில் திரட்டப் ட்ட கருத்திட்டத்தினோல்   ோதிக்கப் ட்ட குடும்  

உறுப் ினர்களின்  கல்வி நிவல 
 

கல்வி ஆண்கள்  

எண். 

% க ண்கள்  

எண். 

% கமோத்தம்        

 ந ர்களின் எண். 

% 

முவறசோர் கல்விக றோதவர்கள் 10 2.72 18 3.81 28 3.33 

வககயோப் மிட முடியுமோனவர்கள் 5 1.36 7 1.48 12 1.43 

முன் ள்ளி/  ோலர்  ோடசவல  13 3.53 18 3.81 31 3.69 

தரம் 5 வவரயில் 72 19.57 84 17.80 156 18.57 

தரம் VI - க.க ோ.த. (சோ / த) 
213 57.88 270 57.20 483 57.50 

க.க ோ.த. (உ / த)  31 8.42 34 7.20 65 7.74 

கதோழில்  யிற்சி /சோன்றிதழ்  ோடகநறி 1 0.27 1 0.21 2 0.24 

இளங்கவல /  ட்டதோோி 3 0.82 7 1.48 10 1.19 

கிவடக்கவில்வல  20 5.43 33 6.99 53 6.31 

கமோத்தம் 368 100 472 100 840 100 
 

மூலம்  கள ஆய்வு  (2017-2018) 
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3.4.4.   கதோழில் மோதிோி 
 

ஆரம்  மற்றும் இவடநிவல கதோழில்களில் ஈடு ட்டுள்ள கருத்திட்டதினோல்  ோதிக்கப்ப் ட்ட குடும்  

தவலவமகளின் வருமோன மூலங்கவள அட்டவவை 3.13 எடுத்துக்கோட்டுகிறது. முதல்நிவலத் 

கதோழில்கள் முழு பநர ஈடு ோட்டுடன் கூடிய முவறசோர் கதோழில்கவள அதன் க ோதுவோன சிறப் ியல் ோக 

ககோண்டுள்ளன. 
 

தனியோர் துவறயில்  ைிபுோிவபத முக்கியமோன முதன்வம வருமோன மூலமோக இங்கு கோைப் டுகின்றது. 

கமோத்த பவவலவோய்ப்பு க ற்ற மக்களில் சுமோர் 107 ந ர்கவள (12.74%) இது ககோண்டுள்ளது. இப் 

 ிோிவில் இரண்டோவது க ோிய பவவலவோய்ப் ோக தனி ந ருடன் சம் ந்தப் ட்ட சுய பவவலவோய்ப்பு 

நடவடிக்வககள் கோைப் டுவபதோடு அது கிட்டத்தட்ட கமோத்த  பவவலவோய்ப்பு க ற்ற மக்களில் சுமோர் 

11.07% ஆகும். பதர்ச்சியுள்ள மற்றும் பதர்ச்சியற்ற கதோழிலோளர் பவவல வோய்ப்புக்கள் மூன்றோவது 

வருமோன ஆதோரமோக அவமந்துள்ளபதோடு, இது கமோத்த சதவீதத்தில் 9.05% இவனப்  ரதி லிப் பதோடு, 

இதில் அருகிலுள்ள நகரங்கள் மற்றும் சுற்றியுள்ள  குதிகளில் க ண்கவள விட ஆண்கள் இரண்டு 

மடங்கும் அதிகமோக ஈடு டுகின்றனர். அரசோங்க நிறுவனங்கள் மற்றும் கவளிநோட்டு பவவலகளில் 

முவறபய 2.50% மற்றும் 3.3% என சம் ளம் வழங்கப் டுகின்ற கதோழில்களில் கைிசமோனளவு வீட்டு 

உறுப் ினர்கள் ஈடு ட்டுள்ளனர்,குறிப் ிடத்தக்களவு மக்கள் (23.45%) பவவலயில்லோமல் 

இருப் தவனயும், இதில் ஆண்கவள விட க ண்கள் நோன்கு மடங்கு அதிகமோக  இருப் தவனயும் 

 ின்வரும் அட்டவவை எடுத்துக் கோட்டுகிறது. முதன்வம வருமோன மூலத்திற்கு பமலதிகமோக இன்னும் 
சிலர் இரண்டோம் நிவல வருமோன மூலமோக சுய பவவலவோய்ப்புக்களில் ஈடு டுகின்றனர் என் வனயும் 

அட்டவவை பமலும் கதளிவு டுத்துகின்றது. 
 
 

அட்டவவை 3.13:  ோலின அடிப் வடயில் திரட்டப் ட்ட கருத்திட்டத்தினோல்   ோதிக்கப் ட்ட குடும்  

உறுப் ினர்களின் கதோழில் மோதிோி 
 

வருமோன மூலம் ஆண் % க ண் % கமோத்தம் % 

முதன்வம மூலம் 

சம் ள பவவலவோய்ப்பு (அரசு) 16 4.35 05 1.06 21 2.50 

சம் ள பவவலவோய்ப்பு (தனியோர்) 58 15.76 49 10.38 107 12.74 

பதர்ச்சியற்ற/நோட் கூலி/ ஒப் ந்த 

கதோழிலோளர்கள் 

51 13.86 25 5.30 76 9.05 

சுயகதோழில் 48 13.04 45 9.53 93 11.07 

ஓய்வூதியத்துடன் இவளப் ோோியவர்கள் 01 0.27 00 - 01 0.12 

கவளிநோட்டு பவவலவோய்ப்பு 11 2.99 17 3.60 28 3.33 

பவவலயில்லோதவர்கள் 37 10.05 160 33.9 197 23.45 

வியோ ோரம் 06 1.63 00 - 06 0.71 

தகவல் கிவடக்கவில்வல 140 38.04 171 36.23 311 37.02 

கமோத்தம் 368 100.00 472 100.00 840 100.00 

இரண்டோம் நிவல மூலம் 

ஊழியப்  ைி  0 - 03 42.86 03  

வீடு / அவறகவள வோடவகக்குவிடல் 0 - 00 - 0 9.09 

சுயகதோழில் 03 100 04 57.14 7 81.81 

கமோத்தம்  03 100.00 07 100.00 10 100.0 

மூலம்: கள ஆய்வு (2017-2018) (மோைவர்கள், குழந்வதகள் மற்றும் கதோழில்கசய்ய முடியோத வபயோதி ர்களுக்கு இது ஏற்புடவமயோகோது) 
 

வருமோன மூலங்களுக்கு பமலதிகமோக, மூலங்களிலிருந்து கிவடக்கும் வருமோனத்தின் அளவும் 

ஆரோயப் ட்டது. அட்டவவை 3.13 சரோசோி மோத வருமோன மட்டம் மற்றும்  ோதிக்கப் ட்ட குடும் ங்களின் 
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சரோசோி மோத கசலவு மட்டங்களின்  ரம் லிவன வி ோிக்கிறது. அதற்கவமய, கிட்டத்தட்ட ரூ ோ 100,000 

இவன மோத வருமோனமோக 34.51% குடும் ங்களும், ரூ ோ 100,000 பமற் ட்ட கதோவகயிவன மோத 

வருமோனமோக 12.16% குடும் ங்களும் உவழக்கின்றன என் து கதளிவோகின்றது. க ரும் ோலோன 

 ோதிக்கப் ட்ட குடும் ங்கள் (45.1%) ரூ ோ 15,000 இற்கும் ரூ ோ 50,000 இற்கும் இவடப் ட்ட நடுத்தர  

வருமோனகமோன்றவனப் க றுகின்றனர். இபதபவவள கிட்டத்தட்ட 6.66% குடும் ங்கள் ரூ ோ 15,000 

இற்கும் குவறவோன கதோவகயிவனபய மோத வருமோனமோகப் க றுகின்றவமயினோல் இக்குடும் ங்களபய 

நோம் இப் ிோிவின் பநோக்கங்களுக்கோக  ஏவழகள் என கருதுகிபறோம். 
 

 

3.5  வறுவம மற்றும் இலகுவில்  ோதிக்கப் டும் நிவல 
 

“சமுர்த்தி” நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் கமோத்தமோக, 11 குடும் ங்கள் அரசோங்கத்திடமிருந்து நலன்புோி 

உதவிகவளப் க றுகின்றன. 4 குடும் ங்கள் அரசோங்கத்தின் ஏவனய நலன்புோித் திட்டங்களிலிருந்து 

நன்வமயவடகின்றனர். பமலும், இப் குதியில் 52 க ண் தவலவம குடும் ங்கள் வசிப் பதோடு அவற்றில் 

தமது  குடும் ங்களின் ஜீவபனோ ோயத்திற்கோக மோத்திரம் உவழக்கின்ற 10 ஏக க ண் தவலவமக் 

குடும் ங்கள்  கோைப் டுகின்றன. 60 வயதிற்கு பமற் ட்டவர்கவள குடும் த் தவலவர்களோக் 

ககோண்டவமந்த, உத்திபயோகபூர்வமோக வவரயறுக்கப் ட்ட வயகதல்வலகயனக் கருதப் டுகின்ற, 39 

முதிபயோர்த் தவலவமக் குடும் ங்கள் கோைப் டுகின்றன. இந்த எண்ைிக்வகயில் ஏக க ண் தவலவம 

உவழக்கும் குடும் ங்களில் 10 குடும் ங்கள் மோத்திபம உள்ளனர் என்றும் தரவுகள் குறிப் ிடுகின்றன. 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட 09 வீட்டுடவமகளின் மோத வருமோனம் உத்திபயோகபூர்வ வறுவமக் 

பகோட்டிற்குக் கீழோல் அதோவது ரூ ோ 4038 ஆக கோைப் டுவதோக (2016, பம மோதத்தில் 

வவரயறுக்கப் ட்டவோறு) ஆய்வுகள் குறிப் ிடுகின்றன. 

அட்டவவை 3.14 : கருத்திட்டத்தினோல்   ோதிக்கப் ட்ட மக்களின்  ோதிப்பு நிவல 
 

வறுவம நிவல கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட குடும்  

உறுப் ினர்களின் எண். 

வறுவம பகோட்டின் கீழ் வோழ் வர்கள் 09 

சமுர்த்தி உதவி க று வர்கள் 11 

ஏவனய நலன்புோித் திட்டங்கள் 04 

க ண் தவலவம  வீட்டுடவமகள் 10 

முதிபயோர் தவலவம வீட்டுடவமகள் 09 

கமோத்தம் 43 

மூலம்  கள ஆய்வு  (2017-2018) 

 

கமோத்தமோக கருத்திட்டத்தோல் இலகுவில்  ோதிக்கப் டக்கூடிய ந ர்களின் நிவலவமவய அட்டவவை 

3.15 வி ோிக்கிறது. அதற்கவமய, 84 ந ர்கள் (68.29%) முதியவர்கள் என்றும், 19 ந ர்கள் (15.44%) தீரோத 

பநோயினோல்  ோதிக்கப் ட்டவர்கள் என்றும், 13 ந ர்கள்  (10.56%) வலதுகுவறந்த மக்கள் என்றும், இன்னும் 

சிலர் (5.69%) மனநலக் குவறவோல்  ோதிக்கப் ட்டவர்கள் என்றும் ஆய்வுகள் கவளிப் டுத்துகின்றன. 

ஒப்பீட்டளவில், க ண்கவள விடவும் அதிகமோன ஆண்கள் வலது குவறந்தவர்கள் மற்றும் தீரோத 

பநோய்கவளக் ககோண்டுள்ளவர்கள் என்றும் குறித்த ஆய்வு பமலும் விளக்குகிறது. முதுவமயிவனப் 

க ோறுத்த வவரயில், ஆண்கவள விடவும் க ண்கள் அதிகமோகவும் உள்ளனர் என்றும் குறித்த 

அறிக்வககள் குறிப் ிடுகின்றன. 
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அட்டவவை 3.15:கருத்திட்டத்தினோல்   ோதிக்கப் ட்ட குடும் ங்களின்  ோதிப்பு நிவல 
 

 ோதிப்பு  வவக ஆண் க ண் கமோத்தம் % 

வயது முதிர்ந்த ந ர்கள் 36 48 84 68.29 

வலது குவறந்த மக்கவளக் ககோண்ட வீட்டுடவமகள் 08 5 13 10.56 

தீரோத பநோயோளிகள் 11 08 19 15.44 

மன நலம் குன்றியவர்கள் 04 03 07 5.69 

கமோத்தம் 59 64 123 100.00 

மூலம்  கள ஆய்வு  (2017-2018) 
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அத்தியோயம் 4 - க ோது கலந்துவரயோடல் 
 

4.1  ோதிக்கப் ட்ட மக்கள் மற்றும்  ிற  ங்குதோரர்களுடன் கலந்துவரயோடல் கசயன்முவற 
 

குடிமக்களின் உோிவமயிவன பமம் டுத்துவதற்கோன திறன், திட்ட வடிவவமப்பு மற்றும் 

கசயல் டுத்தலின் ப ோது சமூகத்தின் கருத்துக்கள் கூட்டிவைக்கப் டுவதவன,  ோதுகோப்புக் 

ககோள்வககள் உறுதிப் டுத்துவதன் கோரைமோக கூட்டுக் கலந்துவரயோடல்களுக்கு அதிகம் முன்னுோிவம 

அளிக்கப் டுகின்றன. முகவர்கள், கசயல் டுத்துநர்கள், ககோள்வக வகுப் ோளர்கள்,  யனோளிகள் 
மற்றும்  ோதிக்கப் ட்ட மக்கள் தமது கருத்துக்கவளக் கலந்துவரயோடி,  கிர்ந்துககோள்ளும் ஒரு 

கசயன்முறபய க ோதுக் கலந்துவரயோடலோகும். நகர அ ிவருத்தி அதிகோர சவ  அடுக்குமோடிக் 

குடியிருப்புகளிலுள்ள வீட்டுவசதி அலகுகளில் சுமோர் 260 அலகுகளுக்கு கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்ட மக்கவளத் பதர்ந்கதடுத்து, பவறிடப் டுத்தும் பநோக்கத்துடன், ஐ.நோ. வோழ்விடக் 

குழுவினோல் ஆய்வுக் குழு மற்றும் கருத்திட்ட முகவமத்துவ அலகின்   ோதுகோப்புக் குழு என் ன அரசியல் 

 ிரமுகர்கள், அரச அதிகோோிகள் மற்றும் வனோதமுல்வல கிரோம பசவவயோளர்  ிோிவினுள் பலோபகோ சந்தி 

முதல்  சீகவலி சந்தி வவரயோன  வகயிரதப்  ோவதயில்  ிோிவு 02 வசிக்கின்ற இலக்கிடப் ட்ட சமூகம் 

என் ன ப ோன்ற  ங்குதோரர்களுடன் க ோது ஆபலோசவனகவள நடத்தியது.  
 

கருத்திட்டம், அதன்  யன்கள், கருத்திட்டத் திட்டங்கள், இழப்பீடு மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் நவடமுவற, 

கருத்திட்ட கசயற் ோடுகள் மற்றும் கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகுடன் கதோடர்பு ககோள்வதற்கோன 

விவரங்கள் ஆகியவற்வற உள்ளடக்கி, சிங்களம், தமிழ் மற்றும் ஆங்கில கமோழிகளில் தயோோிக்கப் ட்ட 

துண்டுப்  ிரசுரங்கள், விழிப்புைர்வுக் கூட்டங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்ளின் ப ோது 

விநிபயோகிக்கப் ட்டன. துண்டுப்  ிரசுரங்களின்  ிரதிகள்  ின்னிவைப்பு 05 என 

இவைக்கப் ட்டுள்ளது 
 

உத்பதச கருதிட்டம், மீள்குடியமர்த்தல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் மற்றும் அது கதோடர் ிலோன தகவல்கள் மற்றும்  

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களின் கருத்துக்கள் என் னவற்றவன கவளிக்ககோண்டுவரும் 

பநோக்கில்  ோதிக்கப் ட்ட சமூகங்களின் ஆண்கள் மற்றும் க ண்கள் மற்றும் அரச அதிகோோிகளுடன் சமூக 

ஆபலோசவனக் கூட்டங்கள், குவியக் குழுக் கலந்துவரயோடல்கள் மற்றும் முக்கிய தகவல் பநர்கோைல் 

கூட்டங்கள் என் ன நடத்தப் ட்டன. கருத்திட்டம் மற்றும் அதன் கசயற் ோடுகள் என் ன குறித்த 
விளக்கக் கோட்சிகள் சமர்ப் ிக்கப் ட்டதன்  ின்னர், பகள்வி  தில் அமர்வும் நடத்தப் ட்டது. தகவல் 
 ரப்புதல், கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்கள் மற்றும்  ிற  ங்குதோரர்களின்  ங்பகற்பு மற்றும் 

கலந்தபலோசவன என் ன மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்ட  கசயன்முவறயின் 

கவளிப் வடத்தன்வமவய  யனுறுத்துவபதோடு, பமோதல்கவளக் குவறத்து  கருத்திட்ட தோமதங்களின் 
இடர்விவனயும் கட்டுப் டுத்துவதற்கும் இது வோய்ப் ோக அவமகிறது. 
 

 

மீள்குடிபயற்றத் தோக்கங்கவளக் குவறத்து, மறுபுறத்தில்  ிரதி லன்கவள அதிகோிப் தற்கோக கருத்திட்ட 

வடிவவமப்புகவளத் திருத்துவதற்கும், மீள்குடியமர்த்தல்  ைிச்சட்டகம் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் 

கசயற் ோட்டுத் திட்டம் என் னவற்றிவன தயோோிப் தில் க ோருத்தமோன  ோதுகோப்பு நடவடிக்வககவள 

வகுப் தற்கும், அர்த்தமுள்ள க ோது ஆபலோசவனகளிலிருந்து க றப் ட்ட கருத்துக்கள்  யனுள்ளதோக 

அவமயும். மீள்குடியமர்த்தல்  ைிச்சட்டகம் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டம் என் ன 

பதசிய கமோழிகளில் (சிங்கள மற்றும் தமிழ்) கமோழிக யர்க்கப் ட்டு, அவவ க ோது மக்களுக்கு மத்தியில் 

 கிரங்கப் த்தப் டுவதவன கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகு உறுதிகசய்யும். 04 சமூக ஆபலோசவனக் 

கூட்டங்கள், 04 குவியக் குழுக் கலந்துவரயோடல்கள் மற்றும் 04 முக்கிய தகவல் பநர்கோைல் கூட்டங்கள் 

என் னவற்றின்  சுருக்கமோன வி ரங்கள் கீபழ ககோடுக்கப் ட்டுள்ளன. இவற்றின் புவகப் டங்கள் 

 ின்ைிவைப்பு 06 என இவைக்கப் ட்டுள்ளன. 
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சமூக ஆபலோசவனக் கூட்டம் (01) - 297 ஆம் இலக்க பதோட்டம் 
 

திம் ிோிகஸ்யோய  ிரபதச கசயலகப்  ிோிவில்  வனோதமுல்வல கிரோம பசவவயோளர்  ிோிவிலுள்ள 297 ஆம் 

இலக்க, பதோட்டத்தில் வசிக்கும்  ோதிக்கப் ட்ட குடும்  உறுப் ினர்களுக்கோன முதலோவது சமூக 

ஆபலோசவனக் கூட்டம், 2017 ஆம் ஆண்டு யூன் மோதம் 27 ஆம் திகதி  ிற் கல் 2.00 மைி முதல்  ிற் கல் 

4.30 வவரயில் க ௌத்த வழி ோட்டு மண்ட த்தில் நவடக ற்றது. களனிகவளிப் புவகயிரதப்  

 ோவதபயோடு அவமந்துள்ள 297 ஆம் பதோட்டம் மற்றும் எலுமடுவவ ப ோன்ற இரண்டு 

சமூகங்களிலுமுள்ள க ரும் ோன்வமயோன குடும் ங்களிலிருந்து 63 க ண்கள் மற்றும் 48 ஆண்கள் இதில் 

 ங்பகற்றனர்.  
 

வனோதமுல்வல  ிோிவு கிரோம பசவவயோளோினோல் நிகழ்த்தப் ட்ட அங்குரோப் ை உவரயில் ககோழும்பு 

புறநகர் புவகயிரதக் கருத்திட்ட அலுவளர்கள் உ சோர சமூகத்திற்கு அறிமுகப் டுத்தப் ட்டபதோடு, 

எதிர்கோல களனிகவளி புவகயிரதப்  ோவத பமம் ோட்டுத் திட்டச் கசயற் ோடுகளுக்கு வசதியோக, 

குடும் ங்கவள மீள்குடியமர்த்தற் கசயற் ோடுகளில் தமது  ங்களிப் ிவனயும் ஒத்துவழப் ிவனயும் 

வழங்குமோறும்  ங்பகற் ோளர்கவள அவர் பவண்டிக்ககோண்டோர்.  ிரதிக் கருத்திட்டப்  ைிப் ோளர் 

(சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழல்  ோதுகோப்பு)  ங்பகற் ோளர்கவள வரபவற்று, ககோழும்பு புறநகர் புவகயிரதப் 

 ோவதக் கருத்திட்டம் மற்றும் உத்பதச  களனிகவளிப் புவகயிரதப்   ோவத பமம் ோட்டுக் கருதிட்டச் 

கசயற் ோடுகள் என் னவற்றிவன சுருக்கமோக விளக்கி, அவதத் கதோடர்ந்து, ஐ.நோ. வோழ்விடக் குழு, 
சமூக க ோருளோதோர ஆய்வு மற்றும் ப ோக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமோன பசவவகள் அவமச்சின் கீழோன 

ககோழும்பு புறநகர் புவகயிரதப்  ோவதக் கருத்திட்டத்தினோல் க ோறுப்ப ற்கப் டவுள்ள  மீள்குடிபயற்ற 

கசயல்முவற குறித்து சுருக்கமோக விளக்கமளிக்கப் ட்டது. கருத்திட்டம் கோட்சிப் டுத்தப் ட்டதன் 

 ின்னர், உத்பதச மீள்குடியமர்த்தல் கசயன்முவற கதோடர் ோக தமது சமூகத்துடன் சம் ந்தோட்ட ஏபதனும் 

வினோக்கள் இருப் ின் அவற்றிவனச் சமர்ப் ிப் தற்கோன சந்தர்ப் கமோன்றும் க ோது மக்களுக்கு 

வழங்கப் ட்டது. குறித்த கலந்துவரயோடலின்  சுருக்கம் அட்டவவை 4.1 இல் கோட்டப் ட்டுள்ளது. 
 

அட்டவவை 4.1.   பகள்வி  தில்கள்  ற்றிய சுருக்கம் 
 

கதோ.இ. கருத்துக்கள் மற்றும் வினோக்கள் கி.பச/ கக.பு. .க 

அலுவலர்களின்  தில்கள் 

மீள்குடியமர்த்தல் 

கசயற் ோட்டுத் 

திட்டத்துடன் கதோடர்புற்ற 

முக்கிய விடயங்கள் 

01 
 

மோற்று மீள்குடியமர்த்தல் தளம் குறித்து 

 ங்பகற் ோளர்கள் அதிக அக்கவற 

ககோண்டிருந்தனர் பமலும், க னமுல்வல 

நகர அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ  வீட்டு 

வசதித் திட்டத்திவன மோற்று 

குடியிருப் ிடமோக முன்கமோழியப் ட்ட 

ப ோது இந்த சமூகத்திற்கும் குறித்த 

குடியிருப்புத் தளத்திற்கு அருகோவமயில் 

வசிக்கும் குழுகவோன்றிற்குமிவடபய 

தனிப் ட்ட பமோதல்கள் இருப் தனலும், 

297 ஆம் பதோட்டத்தில் வசிக்கும் சில 

குடும் ங்களுக்கு எதிரோக உயிரோ த்து 
அச்சுறுத்தல்கள் இருப் தனோலும் 

க ரும் ோலோன  ங்பகற் ோளர்கள்  

இவ்விடத்தில் மீள்குடிபயற மறுத்தல். 

உத்பதச க னமுல்வல நகர 

அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ  வீட்டுத் 

திட்டத்திற்குப்  திலோக அவர்களின் 

தற்ப ோவதய குடியிருப்பு 

இருப் ிடத்திற்கு அருகில் மோற்று 

மீள்குடிபயற்றத் தளகமோன்றிவன   

பதடிக் கண்டு ிடிப் தற்கு 

உறுதியளிக்கப் ட்டது. 
 

மீள்குடியமர்த்தலின் பநோக்கம் 

அவர்களின் தற்ப ோவதய 

வோழ்க்வகத் தரத்திவன விட சிறந்த 

தரத்திற்கு அவர்களின் வோழ்வக 

தரத்திவன பமம் டுத்துவதோகும் 

என்று அதிகோோிகள் வலியுறுத்தினர். 
 

 

மோற்று மீள்குடியமர்த்தற் 

தளங்கவளத் 

பதர்ந்கதடுத்தல் 



46 

 

02 297 ஆம் இலக்க பதோட்டத்தில் வசிக்கும் 

தற்ப ோவதய சமூகம்   க ோதுக் 

கழிப் வறகவளப்  யன் டுத்துவபதோடு 

அவவ குறித்த பதோட்டத்தில் 
வசிப் வர்களுக்கு ப ோதுமோனதோக 

இல்வல 
 

ஒவ்கவோரு வீட்டு அலகுக்கும் தனித் 

தனியோன கழிப் வறகவளக் 

ககோண்ட புதிய வீட்டுத் திட்டங்களில் 

மக்கள் மீள்குடியமர்த்தப் டுவகயில்  

கழிப் வறப்  ிரச்சிவனகள் 

தீர்க்கப் டும். 

 ோதிக்கப் ட்ட மக்களுக்கு 

சிறந்த வோழ்க்வகத் 

தரத்திவன 

மீள்குடியமர்த்தற் 

கசயற் ோடு வழங்கும். 

03 297 ஆம் இலக்க பதோட்டத்தில் தற்ப ோது 

வசிக்கும் க ண்கள் மற்றும் குழந்வதகள் 

கதோடர் ோன  ிரச்சிவனகவளப்  ற்றி 

கலந்துவரயோடுவதற்கோக தற்ப ோது எந்த 

சமூக அவமப்புக்பளோ அல்லது பவறு எந்த 

முவறவமபயோ அங்கு இல்வல. 

 

மீள்குடிபயற்றத்திற்குப்  ிறகு புதிய 

சமூக அவமப்புகள் உருவோக்கப் டும் 

அதுவவரயில் சமூகங்களிலிருந்து 

பதர்ந்கதடுக்கப் ட்ட ந ர்கவளக் 

ககோண்ட தற்கோலிக  ிரதிநிதித்துவக் 

குழுக்கள் அவமக்கப் டும், பமலும் கருத் 

திட்டத்தின்  ோதுகோப்பு அதிகோோிகளோல் 

மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோடு களுக்கு 

வசதியோக தவலவர்கள் 

 ோிந்துவரக்கப் டுவோர் கள். 

தீர்மோனகமடுத்தல் 

உள்ளடங்கலோக 

மீள்குடியமர்த்தல் 

 ைியில் 

 ங்பகற் தற்கோக 

கருத்திட்டத்தோல் 

 ோதிக்கப் ட்ட மக்கள்  

ஊக்குவிக்கப் டுவோர்கள். 

04 எமது குடியிருப்வ  இங்கிருந்து உத்பதச 

நகர அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ  வீட்டுத் 

திட்டங்களுக்கு         பவறிடப் டுத்துவது 

கதோடர் ோக எமது மக்களுக்கு பகள்விகள் 

மற்றும் சிக்கல்கள் இருக்கின்ற நிவலயில் 

நோம் நோங்கள் எவ்வோறு முவறயிடலோம், 

எமது  ிரச்சிவனகவளத் தீர்ப் தற்கு 

யோவர அணுக பவண்டும். 

உங்களது பகள்விகளுக்கு 

 திலளிப் தற்கும் உங்களது 

 ிரச்சிவனகளில் கவனம் 

கசலுத்துவற்கும் எமது  ோதுகோப்பு 

அதிகோோிகள் தயோரோக உள்ளனர். 

இதற்கு பமலதிகமோக உங்கள் 

 ிரச்சிவனகவளத் தீர்ப் தற்கோன 

எமது திட்டத்திற்குள் மனக்குவற 

தீர்க்கும் வழிமுவறகயோன்று 

நிறுவப் டும். இது கதோடர் ிலோன 

வி ரங்கள்  உங்களுக்கு  ின்னர் 

அறிவிக்கப் டும்  

மீள்குடியமர்த்தல் 

கசயன்முவறயிலுள்ள 

 ோதிக்கப் ட்ட மக்கள் 

தமது  ிரச்சிவனகவளத் 

தீர்ப் தற்கு வசதியோக 

மனக் குவறகவளத் 

தீர்க்கும் 

க ோறிமுவறகயோன்று 

நிறுவப் டும். 

 

 

சமூக ஆபலோசவனக் கூட்டம் (02)- 297 ஆம் இலக்க பதோட்டம் 
 

திம் ிோிகஸ்யோய  ிரபதச கசயலகப்  ிோிவிற்கு உட்ட ட்ட  வனோதமுல்வல கிரோம பசவவயோளர்  ிோிவின் 

கீழுள்ள 297 ஆம் இலக்க, பதோட்டத்தில் வசிக்கும்  ோதிக்கப் ட்ட குடும்  உறுப் ினர்களுக்கோன 

இரண்டோவது சமூக ஆபலோசவனக் கூட்டம், 2017 ஆம் ஆண்டு யூவல மோதம் 21 ஆம் திகதியன்று  ிற் கல் 

2.30 மைி முதல்  ிற் கல் 5.00 வவரயில் க ௌத்த வழி ோட்டு மண்ட த்தில் நவடக ற்றது.  
 

களனிகவளிப் புவகயிரதப்   ோவதபயோடு அவமந்துள்ள 297 ஆம் பதோட்டம் மற்றும் எலுமடுவவ  ிோிவு 

என் னவற்றில் வசிக்கின்ற சட்ட விபரோத  குடியிருப் ோளர்களிலிருந்தோன 48 க ண்களும்  40 ஆண்களும் 

இதில்  ங்பகற்றனர்.  
 

களனிகவளிப் புவகயிரதப்  ோவதயில்  ிோிவு II இல் வசிக்கின்ற சட்டவிபரோத குடியிருப் ோளர்கள் தமது 

வதிவிடத்திவன நிரூ ிப் தற்குத் பதவவயோன ஆவைங்கள் குறித்து சமூகத்திற்கு விழிப்புைர்விவன 

ஏற் டுதும் பநோக்கில் இக் கூட்டம் முக்கியமோக நவடக ற்றது. இக் கூட்டத்தில்  ங்பகற்ற அனத்துப் 

 ங்பகற் ோளர்கவளயும் சமூக  ோதுகோப்பு நிபுைர் வரபவற்று, ககோழும்பு புறநகர் புவகயிரத 

கருத்திட்டத்தின் உத்பதச உோித்துோிவமத் தோயத்திற்கு அவமவோக இழப்பீட்டிவனப் க றுவதற்கு 

தகுதியுவடயவர்களோக கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்கவள அவடயோளம் கோணும் கசயல் 

முவறவய அறிமுகப் டுத்தினோர். கூட்டத்தில் கலந்து ககோண்ட சமூக  ோதுகோப்பு அதிகோோிகள், தமது 

வதிவிடத்திவன நிரூ ிப் தற்குத் பதவவயோன ஆவைங்கள் குறித்து, பதவவயோன ஆவைங்களின் 

 ட்டியல் ஒன்றிவன சட்டவிபரோத குடியிருப் ோளர்களுக்கும்  ங்பகற் ோளர்களுக்கும் கோட்சிப் டுத்தி, 

விளக்கினர். கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட அவனத்து மக்களும் தோம் சமர்ப் ிக்க உத்பதசிக்கும் 
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பதவவயோன அவனத்து ஆவைங்களும் கருத்திட்டத்தோல் அறிவிக்கப் ட்ட கவட்டுத் திகதிக்கு முன்னர் 

அவர்கள் வீடுகவள ஆக்கிரமித்துள்ளனர் என் தற்கோன ஆதோரங்கவளக் ககோண்டிருக்க பவண்டும் 

என்று வலியுறுத்திக் கூறப் ட்டது. வீட்டுத் தவலவர்களின் அவடயோள அட்வட, கிரோம பசவவயோளர் 
சோன்றிதழ் மற்றும் பதர்தல்  திபவடு ப ோன்ற தற்ப ோவதய குடியிருப் ிவன நிரூ ிக்கின்ற ஆவைங்கள், 

மின்சோரம் அல்லது நீர்ப்  ட்டியல் மற்றும்  ிறப்பு, இறப்புச் சோன்றிதழ்கள், குழந்வத சுகோதோர அட்வட 

ப ோன்ற சோன்றுகளின்  ிரதிகளும் கசல்லு டியோகும். மீள்குடியமர்த்தல் கசயல்முவற கதோடர் ோன 

சந்பதகங்கவளத் தீர்ப் தற்கும் வோய்ப்பு வழங்கப் ட்டது. 
 

4.2.   பகள்வி  தில்கள்  ற்றிய சுருக்கம் 

கதோ.இ. கருத்துக்கள் மற்றும் வினோக்கள் கக.பு. .க அலுவலர்களின்  தில்கள் 

மீள்குடியமர்த்தல் 

கசயற் ோட்டுத் 

திட்டத்துடன் 

கதோடர்புற்ற முக்கிய 

விடயங்கள் 

01 சமூக உறுப் ினர்கள்  ப் குதியில் 

தங்கள் வீட்டு குடியிருப்வ  

நிரூ ிக்க பதவவயோன மிக 

முக்கியமோன ஆவைங்கவளப் 

 ற்றி அறிய ஆர்வமோக 

இருக்கின்றனர். 

 

 
 

 

தற்ப ோவதய முகவோியில்  திவு 

கசய்யப் ட்டுள்ள குடும்  

உறுப் ினர்களின் க யர்கள் மற்றும் 

கிரோம பசவவயோளர் சோன்றிதழ் என் ன 

அடங்கிய பதர்தல் இடோப் ின்  ிரதிகள் 

குடியிருப் ிவனஉறுதிப் டுத்துகின்ற 

மிக முக்கிய ஆவைங்களோகவும்  வீட்டுத் 

தவலவோின்  ிறப்புச் சோன்றிதழ், 

திருமைச் சோன்றிதழ், மின்சோரம், நீர் 

மற்றும் கதோவலப சி  ட்டியல்கள், 

ககோழும்பு மோநகர சவ  மதிப்பீட்டு 

 த்திரங்கள், குழந்வதகளின் சுகோதோர 

அட்வடகள், வங்கி கைக்குப் புத்தகம் 

ப ோன்றவவ பதவவயோன  ிற 

ஆவைங்களும் களனி கவளிப் 
புவகயிரதப்  ோவதக் கருத்திட்டம்  ிோிவு 

II இன் கீழ் அறிவிக்கப் ட்ட 2017 ஓகத்து 

14 ஆம் திகதிய கவட்டுத் திகதிக்கு 

முன்னர் உறுப் ினர்களின் வீட்டு 

வசிப் ிடத்வத நிரூ ிக்க முடியுமோன 

ஆவைங்களோகவும் கருத்திற் 

ககோள்ளப் டும்.  
 

குறித்த ந ர் அபத 

முகவோியின் கீழ் 

வோக்கோளர்  ட்டியலில் 

 திவுகசய்யப் ட்டுள்ளோரோ 

என் வதப்  ோர்ப் தற்கும் 

தற்ப ோவதய இல்லத்தில் 

அவர் வசிப் வத 

நிரூ ிப் தற்கும் அவசியம். 
 

02 ஆவைங்களிலுள்ள க யர்கவள 

சோிகசய்வது, ஆவைங்களிலுள்ள 

முரண் ோடுகவள எவ்வோறு 
சோிகசய்வது, அவவ அவ்வோறு 

சமர்ப் ிக்கப் ட்டோல் ஆவைம் 
கசல்லு டியோகுமோ? 

ஆவைங்களிலுள்ள முரண் ோடுகவள 

ஆவைத்திலுள்ள  ிவழகவள நிவர்த்தி 

கசய்யும் சத்தியப்  ிரமோை  த்திரத்வத 

சமர்ப் ிப் தன் மூலம் சோிகசய்ய 
முடியும். 
 

 

03 
 

வதிவிடத்திவன நிரூ ிப் தற்கோன 

ஆவைங்கள் இல்வலகயனில் நோம் 
என்ன கசய்ய பவண்டும்? 

 

கிரோம பசவவயோளோிடமிருந்து க ற்றுக் 

ககோண்ட சோன்றிதகழோன்றுடன் பசர்த்து, 

வதிவிடத்திவன உறுதிப் டுத்துவதற்கோக 
கருத்திட்ட முகவமத்துவ அலகினோல் 

 ட்டியலிடப் ட்டுள்ள  பவறு 

கதோடர்புவடய ஆவைங்கவளயும் 

சமர்ப் ித்தல், அவர்கள் தகுதி இல்வல 

 

மனக்குவறகவளத் 

தீர்த்துவவக்கும் க ோறி 

முவற ஒன்றின் மூலம் 

முவறயோன க ோறிமுவற 
கயோன்று தோ ிக்கப் டுதல் 

பவண்டும். 



48 

 

எனில், இச்சிக்கவல தீர்ப் தற்கோக 

கருத்திட்டத்தோல் நிறுவப் டவுள்ள மனக் 

குவறகவள நிவர்த்திகசய்யும் க ோறி 

முவறக்கு முவறயீடுகசய்யலோம். 
 

 

சமூக ஆபலோசவனக் கூட்டம் (03) - 297  ஆம் இலக்க பதோட்டம் 
 

களனிகவளிப் புவகயிரதப்   ோவதபயோடு அவமந்துள்ள 297 ஆம் பதோட்டம் மற்றும் எலுமடுவவ 

 ிோிவுகளில் வசிக்கின்ற இரவற்குடியிருப்புக் குடும் ங்களுக்கோன மூன்றோவது சமூக ஆபலோசவனக் 

கூட்டம் 2017 ஆம் ஆண்டு ஒற்பறோ ர் மோதம் 17 ஆம் திகதியன்று  ிற் கல் 2.00 மைி முதல்  ிற் கல் 4.00 

மைி வவரயில் க ௌத்த வழி ோட்டு மண்ட த்தில் நவடக ற்றது. இதில் 54 க ண்களும்  52 ஆண்களும் 

 ங்பகற்றனர். சமூக மற்றும் சுற்றுச் சூழல்  ோதுகோப்புப்  ிோிவுடன்  இவைக்கப் ட்டள்ள ககோழும்பு 

புறநகர் புவகயிரதப்  ோவதக் கருத்திட்ட அலுவலர்கள் மற்றும் DOHWA நிறுவனத்தின் 
மதியுவரயோளர்களினோல்  இக்கூட்டம் நடோத்தப் ட்டது. 
 

மீள்குடிபயற்ற இடங்கள் மற்றும் மீள்குடிபயற்ற அமுலோக்கத்தின் சோத்தியமோன கோல எல்வல ப ோன்ற 

 ிற கதோடர்புவடய தகவல்கவளப்  ற்றி குடியிருப் ோளர்களுக்கு தகவல் வழங்குவபத இக் கூட்டத்தின் 

குறிக்பகோளோக கோைப் ட்டது. முன்கமோழியப் ட்ட மீள்குடிபயற்ற கசயல்முவற அல்லது 

முன்கமோழியப் ட்ட வீட்டுத் திட்டங்களுடன் கதோடர்பு ற்ற சந்பதகங்கள்  இருப் ின் அவற்றிவன 

வினவுமோறும் மக்கள்  பகட்டுக்ககோள்ளப் ட்டனர். 
 

 ிரதி கருத்திட்டப்  ைிப் ோளர் (சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக  ோதுகோப்பு  ிோிவு)  ங்பகற் ோளர்கவள 

வரபவற்று, உத்பதச இறுதி சீரவமப்பு மற்றும் அ ிவிருத்தி கதோடர் ோன நடவடிக்வககள் குறித்தும்,  

அதனத் கதோடர்ந்து களனிகவளி புவகயிரதப்  ோவதக் கருத்திட்டம், அதன் பமம் ோட்டுச் கசயற் ோடுகள், 

உத்பதச நகர அ ிவிருத்தி அதிகோரசவ  வீட்டுத் திட்டங்கள், அவற்றின் அவமவிடங்கள் மற்றும் 

ஒவ்கவோரு கருத்திட்டத்தினதும் வீட்டு அலகுகளுக்கோக கோைக்கிவடக்கக் கூடிய நிலப்  ரப்பு மற்றும் 

உட்கட்டவமப்பு வசதிகள் கதோடர் ோன தகவல்கள் என் னவும் சமூகத்திற்கு வி ோிக்கப் ட்டன. 
 

அட்டவவை 4.3.   பகள்வி  தில்கள்  ற்றிய சுருக்கம் 

கதோ.இ. கருத்துக்கள் மற்றும் வினோக்கள் கக.பு. .க அலுவலர்களின் 

 தில்கள் 

மீள்குடியமர்த்தல் 

கசயற் ோட்டுத் திட்டத்துடன் 

கதோடர்புற்ற முக்கிய 

விடயங்கள் 

01 
 

கிவடப் னவோகவுள்ள அவனத்து 

வீட்டுத்திட்டங்கள், தற்ப ோவதய 

குடியிருப் ிலிருந்தோன தூரம், 

தவரப் ரப்பு ,கோைப் டுகின்ற 

வசதிகள்  ற்றிய விவரங்கவள 

அவர்கள் பகோோினர். 
 
 

அவர்களின்  அன்றோட 

நடவடிக்வககளுக்கு அல்லது 

குழந்வதகளின்  ோடசவல 

 டிப்புக்குத் தவடயோக அவமயோத  

மோற்று வீடவமப்புத் திட்டங்கள், 

அவர்களின் தற்ப ோவதய 

குடிபயற்றங்களுக்கு அருகிபலபய 

பதர்ந்கதடுக்கப் ட்டதவனயிட்டு 

அவர்கள் மகிழ்ச்சியவடந்தனர். 

பதர்ந்கதடுக்கப் ட்ட 03 நகர 

அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ  

வீட்டுத் திட்டங்கள் அவனத்து 

இந்த சமூகத்திலிருந்து 0.5 – 2.00 

கி.மீ தூரத்திற்குள் 
அவமந்துள்ளன. 
 

(லக் ிரு கசவன = 400 ச.அ  
சிய த் கசவன   = 500ச.அ 
கமத்சர உயன   = 400 ச.அ 
 

அவனத்து வீட்டு அலகுகளும் 
தனிப் ட்ட நீர், மின்சோர 

இவைப்புக்கள் மற்றும் சுகோதோர 

வசதிகளுடன் கூடியவவ. 
 

மீள்குடியமர்த்தலுக்கோக 

ஒதுக்கப் ட்ட வீட்டுத் திட்டங்கள் 

மற்றும் வீட்டு அலகுகவளப் 

 ோர்வவயிடுவதற்கோக 
சமூகத்திற்கு வோய்ப்பு 

வழங்கப் டுகிறது. 
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02 
 

ஒபர வீட்டில் வசிக்கும் துவை 

குடும் ங்கவளக் ககோண்ட 

வீடுகளுக்கு எத்தவகய பதர்வுகள் 

உள்ளன? 

க ோதுவோன அளவு 

பகோல்கவளப்  யன் டுத்தி 

இப் குதியிலுள்ள துவை 

குடும் ங்கவள அவடயோளம் 

கோண் து கடினம். எனபவ, 

குடும் த்தில் அதிகமோன 

உறுப் ினர்களுக்கு  தீர்வவ 

வழங்குவதற்கோக குறித்த 

திட்டத்வத தயோோிக்க  இத் 

திட்டம் முன்கமோழியப் ட்டது.  

அவமச்சரவவ அங்கீகோரம் க ற்ற 

 ின் கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்டவர்களுக்கோன 

தகுதியோன வீட்டு அலகுகள் 

மற்றும் வீட்டுத்திட்டத்திவன 

அவடயோளப் டுத்துவது  குறித்து 

அவர்கள் விழிப்புடன் இருக்க 

பவண்டும்  

03 சில சுய கதோழில் கசயற் ோடுகள் 

தற்ப ோது வீட்டிபலபய 

பமற்ககோள்ளப் டுகின்றன. 

அவற்றிவன கதோடர்ந்து 

பமற்ககோள்வதற்கோக  நகர 

அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ  வீட்டுத் 

திட்டங்களில் கோைப் டுகின்ற 

பதர்வுகள் யோவவ? 

வோழ்வோதோர மறுசீரவமப்பு 

திட்டங்கள் ஊடோக வீட்டு 

அடிப் வடயிலோன சுய கதோழில் 

திட்டங்கள் 

அறிமுகப் டுத்தப் டுதல் 

பவண்டும் 

 

பவறிடப் டுத்தலுக்கு 

முன் தோக வோழ்வோதோர 

மறுசீரவமப்பு திட்டம் 

ஆரம் ிக்கப் டுதல் பவண்டும். 

04 நகர அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ   

வீட்டுத் திட்டங்களில் குழந்வதகள், 

க ண்களின்  ோதுகோப்பு மற்றும் 

உள்ளகப்  ோதுகோப்வ  எவ்வோறு 

உறுதிப் டுகிறது? 

 

குழந்வதகள் மற்றும் 

க ண்களின்  ோதுகோப்பு 

மற்றும்  ோதுகோப்பு குறித்து 

சமூகத்வத பமம் டுத்த 

பநோக்குநிவல திட்டங்கள் 

நடத்தப் டும் 

மீள்குடியமர்த்தலுக்கு முன்னர் 

முன் பநோக்குநிவல திட்டம் 

பூரைப் டுத்தப் டுதல் பவண்டும். 

05 
 

எமது வீடுகள் புதிய இடகமோன்றி 

ற்கு பவறிடப் டுத்தும்  ப ோது எமது 

மக்களுக்கு கவவ்பவறு 

 ிரச்சிவனகள்  மற்றும் பகள்விகள் 

எழலோம். அப்ப ோது நோம் யோோிடம் 

அதவன முவறயிட பவண்டும்.  

  

உங்கள் முவறப் ோடுவகவள 

துண்டுப்  ிரசுரத்தில் 

குறிப் ிட்டுள்ளவோறு 

கருத்திட்டப்  ைிப் ோளருக்கு 

அனுப் ப் டுதல் பவண்டும். 

மக்களுக்கு  வசதியோக, மனக் 

குவறகவளத் தீர்க்கும் க ோறி 

முவறகயோன்று நிறுவப் ட்டு, 

புகோர் க ட்டிகள் சமூகத்தில் 

வவக்கப் டும் 

 

விவரவோகவும் 

கவளிப் வடயோகவும் தீர்வுகவளப் 

க றுவதற்கு மக்களுக்கு வசதியோக 

மனக் குவறகவளத் தீர்க்கும் 

க ோறிமுவறகயோன்று குறிப் ோக 

மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் 
திட்டத்தில் வடிவவமக்கப் டும். 

 

சமூக ஆபலோசவனக் கூட்டம் (04)  - சீகவலிபலன் ஆ கதோகுதி 

பமற்குறித்த சமூக ஆபலோசவனக் கூட்டம், ப ஸ்வலன் அகவனியூவிலிருந்து சீகவலி பலன் வவரயோன 

களனிகவளிப் புவகயிரதப்  ோவத வழியுோிவம ஊடோக வனதமுல்வல சீகவலிபுரம்  ஆ  ிோிவில் வசிக்கும் 

இரவற் குடியிருப் ோளர்கள், பதசிய வீடவமப்பு அதிகோர சவ   உோிவமப்  த்திரதோரர்கள் மற்றும் அட்வட 

வவத்திருப் வர்களுக்கோக நடத்தப் ட்டது.  திம் ிோிகஸ்யோயோ  ிரபதச கசயலகப்  ிோிவில் வனோத

முல்வல கிரோம பசவவயோளர்   ிோிவின் கதோகுதி ஆ சீகவலிபுரப்   குதியில் அவமந்துள்ள சமூக அணுகல் 

சோவலயிலுள்ள சந்திகயோன்றில் இக்கூட்டம்  2018 ஆம் ஆண்டு திகசம் ர் மோதம் 02 ஆம் திகதி  மு.  10.00 

மைி முதல்  ி.  12.30 மைி வவரயில் நவடக ற்றது. இக்கூட்டத்தில் 88 க ண்கள் மற்றும் 102 ஆண்கள் 

கலந்து ககோண்டனர். 
 

 ிரதி கருத்திட்டப்  ைிப் ோளர் (சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக  ோதுகோப்பு  ிோிவு)  ங்பகற் ோளர்கவள 

வரபவற்று, ககோழும்பு புறநகர் புவகயிர  ோவத அ ிவிருத்தி கருத்திட்ட அதிகோோிகவள சமூகத்திற்கு 

அறிமுகப் டுத்தி, களனிகவளிப் புவகயிரதப்  ோவத பமம் ோட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் முன்கமோழியப் ட்ட 
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உத்பதச ப ஸ்வலன் நிவலய அ ிவிருத்தியின் முன்பனற்றம் குறித்து  ங்பகற் ோளர்களுக்கு சுருக்கமோக 

விளக்கினோர். 
 

ஐ.நோ. வோழ்விடத்தோல் நடத்தப் ட்ட சமூக,க ோருளோதோர ஆய்வு மற்றும் ககோழும்பு புறநகர் புவகயிர 

 ோவத அ ிவிருத்தி கருத்திட்டம் என் னவற்றினோல் பமற்ககோள்ளப் டும் மீள்குடியமர்த்தல் கசயல்முவற 

குறித்து விளக்கமளிக்கப் ட்டது. மீள்குடியமர்த்தல் மற்றும் எதிர்கோல களனி கவளிப் புவகயிரதப்  ோவத 

பமம் ோட்டு நடவடிக்வககளுக்கு தமது ஆதரவவ வழங்குமோறு ககோழும்பு புறநகர் புவகயிர  ோவத 

அ ிவிருத்தி கருத்திட்ட அதிகோோிகள்  ங்பகற் ோளர்கவள பவண்டிக்ககோண்டனர். தமது சமூகம் 

கதோடர் ோக முன்கமோழியப் ட்ட மீள்குடியமர்த்தல் கசயல்முவற குறித்து மக்கள் தமது வினோக்கவள 

எழுப் ினர். 

அட்டவவை 4.4.   பகள்வி  தில்கள்  ற்றிய சுருக்கம் 

கதோ.இ. கருத்துக்கள் மற்றும் 

வினோக்கள் 

ககோ.பு.பு.க அலுவலர்களின் 

 தில்கள் 

மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் 

திட்டத்துடன்  

கதோடர்புற்ற முக்கிய விடயங்கள் 

01 வீடுகவள 

அகற்றுவதற்கும் 

உத்பதச வீட்டுத் 

திட்டங்களில் மீள் 

குடியமருவதற்குமோன 

கோல எல்வல யோது?  
 

க ரும் ோலும் 2019 ஆம் ஆண்டு 

யூன் மோத்திற்கு முன்னரோகும். 

இருப் ினும், வீடுகவள 

அகற்றுவதற்கு முன்னர்  

குடியிருப் ோளர்கள் அவனவருக்கும்  

முன் அறிவித்தல் வழங்கப் டும். 

 ோதிக்கப் ட்ட தரப் ினருக்கோன 

மீள்குடியமர்த்தல் பநர அட்டவவை 

கதோடர் ோன விழிப்புைர்விவன 

உருவோக்கல் மற்றும் தகவல்கவள 

கவளிப் டுத்துதல் 

02 வீட்டுத் திட்டங்களில் 

மோற்று வீட்டு 

அலகுகவள 

வழங்குவதில் 

ஏபதனும் கட்டைம் 

கதோடர்பு டுகிறதோ? 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட 

தகுதியோன வீட்டுடவமகளுக்கோன 

வீட்டு வசதிகள் இலவசமோக 

வழங்கப் டும் 

அவமச்சரவவ அங்கீகோரம் 

க றப் ட்டதன்  ின்னர்  ோதிக்கப் ட்ட 

தரப் ினருக்கோன உோித்துோிவமத் தோயம் 

உள்நோட்டு  கமோழியில் வழங்கப் டுதல் 

பவண்டும். 

03 பதசிய வீடவமப்பு 

அதிகோர சவ   

ஒழுங்கு டுத்திய 

வீடுகளுக்கு ஏபதனும் 

இழப்பீடுகவளப் 

க றுவதற்கு  

உோிவமயுண்டோ? 

 

உோிமப்  த்திரதோரர்களுக்கு வீட்டின் 

க றுமதி  கழிக்கப் ட்டதன்  ின்னர்  

நிலம் மற்றும் கட்டவமப்புகளுக்கு 

இழப்பீடுவழங்கப் டும். பதசிய 

விடவமப்பு அதிகோர சவ யினோல்  

முவறப் டுத்தப் ட்ட அட்வட 

வவத்திருப் வர்களுக்கும் இந்த 

வசதிவய விோிவு டுத்துவதற்கோன 

கலந்துவரயடல்  நடோத்தப் டும். 

வழியுோிவமயில்   ோதிக்கப் ட்ட நிலம் 

மற்றும் வீடுகளுக்கு இழப்பீடு வழங்கல் 

04 கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்ட 

வீட்டுடவமகளுக்கோக  

முன்கமோழியப் ட்ட 

வீட்டுவசதி அலகுகள் 

கதோடர் ிலோன  தவரப் 

 ரப் ளவிற்கு அவமய 

துவைக் 

குடும் ங்களுடன் 

 கிர்ந்து ககோள்வதற்குப்   

ப ோதுமோனதோக இல்வல, 

இச் சிக்கவலத் தீர்க்க 

கருத்திட்டம் எவ்வோறு 

திட்டமிட்டுள்ளது? 

பமலதிக  வீட்டு அலககோன்றிவன 

வழங்குவதற்கோக தற்ப ோவதய 

குடியிருப் ின்  தவர  குதி அளவுடன் 

குடும் த்தின்  ருமவன 

அடிப் வடயோகக் ககோண்ட புள்ளி 

வழங்கல் திட்டம் 

அறிமுகப் டுத்தப் டும் 

 

உோித்துோிவமத் தோயம் இச் சிக்கலிவனத் 

தீர்த்துவவக்கும். 
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05 கவட உோிவமயோளர்கள் 

இழப்பீட்டிவனப்  

க றுவதற்கு உோிவம 

க றுகின்றனரோ? 

 
 

 

ஆம், உோித்துோிவமத் தோயத்தில்  

குறிப் ிடப் ட்டுள்ள கோலத்வதக் 

கருத்திற் ககோண்டு வருமோன 

இழப்புக்கோக ககோடுப் னகவோன்று 

கசலுத்தப் டும்.குடியிருப்புடனோன  

வைிக தளத்திவனக் ககோண்ட  

வீட்டு உோிவமயோளர்கள் தமது  

வைிக கசயற் ோடுகவளத் 

கதோடருவதற்கோக வீட்டுத் 

திட்டங்களில் கீழ் தளங்களில்  

வீகடோன்றிவன உோிவமபகோரலோம்.   

 ோவத வழியுோிவமயில்  ோதிக்கப் ட்ட 

கவட உோிவமயோளர்களுக்கும் வருமோன 

மறுசீரவமப் ிற்கோகவும் இழப்பீடு 

வழங்கல். அவமச்சரவவ அங்கீகோரம் 

க றப் ட்ட  ின்னர்   ோதிக்கப் ட்ட 

கவட உோிவமயோளர்களுக்கோன 

உோித்துோிவமத் தோயத்திவன கவளியிடல் 

06 மீள்குடியமர்த்தலின் 

 ின்னர் 

 ிள்வளகளுக்கோன 

 ோடசோவலகளுக்கு 

விண்ைப் ிப் தற்கோக 

தற்ப ோவதய வீட்டு 

முகவோிவயப் 

 யன் டுத்த முடியுமோ? 

கல்வி அவமச்சுடன் கலந்துவரயோடி  

ஏற் ோடுகவள பமற்ககோள்ள முயற்சி 

எடுக்கப் டும். 

 

07   மீள்குடியமர்த்தலின் 
ப ோதோன எமது 

 ிரச்சிவனகளுக்கு 

தீர்விவனப் 

க றுவதற்கோக எமது 

 ிர்ச்சிவனகவள 

யோோிடம் சமர்ப் ிக்க 

பவண்டும்.? 

 

கருத்திட்டப்  ைிப் ோளருக்கு எழுத்து 

மூலமோகவும்  ோதுகோப்பு 

அதிகோோிகளுக்கு வோய்கமோழி 

மூலமோகவும், தரப் ட்டுள்ள துண்டுப் 

 ிரசுரத்தில் குறிப் ிடப் ட்டுள்ள 

முகவோிக்கு தமது மனக்குவறகவள 

முன்வவக்க முடியும். இதற்கு 

பமலதிகமோக  கருத்திட்ட அமலோக்கம் 
கோரைமோக இது வவரயில் 

தீர்க்கப் டோத நிவலயிலுள்ள 

 ிரச்சிவனகளுக்கு தீர்வு 

கோண் தற்கோக மனக்குவற கவளத் 
தீர்த்து வவப் தற்கோன க ோறிமுவற 
ஒன்றும் நிறுவப் டும். 

தீர்வுகவள மிகவும் இலகுவோகப் க றும் 

வவகயில் களனிகவ ளிப் புவகயிரதப் 

 ோவதப்   குதிக்கு ஏற்றவோறு மனக் 

குவறகவள தீர்த்துவவக்கும் க ோறி 

முவறகயோன்று  நிறுவப் டும்.இப்க ோறி 

முவறயிவன விளக்கி விபசட அத்தியோயம் 

ஒன்றிவன மீள்குடியமர்த்தல் 

கசயற் ோட்டுத் திட்டம் உள்ளடக்கும். 

 

 

சமூக ஆபலோசவனக் கூட்டம் (05) - திம் ிோிகஸ்யோய   ிரபதச கசயலக அலுவலகம் 
 

திம் ிோிகஸ்யோய  ிரபதச கசயலகப்  ிோிவில் களனிகவளி புவகயிரதப்  ோவத வழியுோிவமயில் வசிக்கின்ற 

 ோதிக்கப் ட்ட மக்களுக்கு இழப்பீடு வழங்குவதற்கோன வவரவு உோித்துோிவமத் தோயத்தில்  

உள்ளடக்கப் ட்ட விடயங்கள் குறித்து க ோதுமக்களுக்கு கதோியப் டுத்துவதற்கோக இக் கூட்டம் ஐ.நோ. 

வோழ்விடக் குழுவோல் ஏற் ோடு கசய்யப் ட்டது. இக்கூட்டத்திற்கு ஐ.நோ. வோழ்விடக் குழுத் தவலவர், 

மீள்குடியமர்த்தல் நிபுைர், உதவி திட்டப்  ைிப் ோளர் (சமூக  ோதுகோப்பு)/ககோ.பு.பு.க, திம் ிோிகஸ்யோய 

 ிரபதச கசயலக உதவி  ிரபதச கசயலோளர் என்ப ோர் கலந்துககோண்டனர். பதர்ந்கதடுக்கப் ட்ட சமூகத் 

தவலவர்கள்,  ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவம ஆண்கள் மற்றும் க ண்கள், பமல் மோகோை சவ  மற்றும்  ிபத

ச கசயலகப்  குதியிவனப்  ிரதிநிதித்துவப் டுத்துகின்ற ககோழும்மபு மோநகர சவ  அரசியல் 

 ிரதிநிதிகள் என்ப ோர்  இக்கூட்டத்தில்  ங்பகற்றனர். கூட்டம் 2018 கசத்கதம் ர் 10 ஆம் திகதி மு.  10.00 

மைி முதல்  ி.  12.30 மைி வவரயில் நவடக ற்றது. 
 

 

முதலோவதோக உதவி  ிோிவு கசயலோளர்  ங்பகற் ோளர்கவள வரபவற்று, பமற்குறித்த புவகயிரத 

பமம் ோட்டு பதசிய பவவலத்திட்டத்திற்கு ஒத்துவழப்பு வழங்குமோறும், தமது வோழ்க்வக நிவலவமகவள 

பமம் டுத்துவதற்கோக புதிய வீட்டு அலகுகளின்  ிரதி லன்கவளப் க ற்றுக்ககோள்ளுமோறும் 
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 ங்பகற் ோளர்கவள அவர் பவண்டிக்ககோண்டோர். இரண்டோவதோக, ஐ.நோ. வோழ்விடக் குழுத் தவலவர் 

இச்சந்திப் ின் பநோக்கத்வத விளக்கி,முன்கமோழியப் ட்டுள்ள உோித்துோிவமத் தோயத்தில் 

 ோிந்துவரக்கப் ட்டுள்ள விருப் த் பதர்வுகளுக்கு தமது ஆபலோசவனகவள முன்வவக்குமோறு 

பகட்டுக்ககோண்டோர். அதவனத் கதோடர்ந்து, ககோ.பு.பு.க  உதவி கருத்திட்ட  ைிப் ோளர் அவர்கள் 
கருத்திட்டத்தின் அடிப் வடக் கூறுகள் மற்றும் அதன் பதசிய முக்கியத்துவம் என் னவற்றிவன  வர் 

 ோயிண்ட் விளக்கக்கோட்சி முலம் சுருக்கமோக விளக்கி, களனிகவளிப் புவகயிரதப்  வதயில் வோழும் 

 ோதிக்கப் ட்ட தரப் ினருக்கு இழப்பீட்டு விருப் ங்கவள  ோிந்துவரத்தோர். 
 

 

கருத்திட்டத்தினோல்   ோதிக்கப் ட்ட மக்களுக்கு  இழப்பீடு வழங்குவதற்கோன உள்ளடக்கங்கள் அல்லது 

பதர்வுகள் என் ன கதோடர் ில் தமது கருத்துக்கள், விமர்சனங்கள் மற்றும் முன்கமோழிவுகவள 

கவளிப் டுதுவதற்கோன வோய்ப்பும் கலந்துககோண்ட  ங்பகற் ோளர்களுக்கு அதன்  ின்னர் 

வழங்கப் ட்டது. கலந்துவரயோடலின் சுருக்கம் அட்டவவை 4.5 இல் குறிப் ிடப் ட்டுள்ளது. 
 

 

அட்டவவை 4.5.   பகள்வி  தில்கள்  ற்றிய சுருக்கம் 

கதோ.இ. கருத்துக்கள் மற்றும் வினோக்கள் ஐ.நோ.கு/ கக.பு. .க 

அலுவலர்களின்  தில்கள் 

மீள்குடியமர்த்தல் 

கசயற் ோட்டுத் திட்டத்துடன் 

கதோடர்புற்ற முக்கிய 

விடயங்கள் 

01 
 

எம்வம மீள்குடியமர்த்துவதற்கோன  

வீடவமப்புத் திட்டங்கள் எங்கு 

அவமந்துள்ளன? 

 தகுதிக றுகின்ற அவனத்துக் 
குடும் ங்களு 2.0 கி.மீ 

எல்வலயினுள் 

மீள்குடியமர்த்தப் டுவர்.  இப் 

 ிரபதச கசயலகப்  ிோிவிலுள்ள  

களனிகவளி  புவகயிோிதப் 

 ோவதயில்  ோதிக்கப் ட்ட 

சமூகங்களுக்கு அருகோவமயிலுள்ள 

இடங்களில் அவனத்து  நகர 

அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ  

வீடவமப்புத் திட்டங்களும் 

அவமக்கப் டும். 

ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்யின் 

 ோதுகோப்புக் ககோள்வக 

மற்றும்பதசிய தன்னிச்வசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் 

திட்டம் என் னவற்றின் 

வழிகோட்டல்களுக்கு  அவமய, 

அவர்களின் சமூக மற்றும் 

க ோருளோதோர 

நடவடிக்வககளுக்கு  ோதிப்பு 

ஏற் டோத வவகயில் 

மீள்குடியமர்தல் கசயற் ோடோனது 

அவர்களுக்கு அருகோவமயிபலபய 

நவடக றுகிறது. 
02 நோம் க றவுள்ள மோற்று வீட்டலகின் 

சதுரப் என்ன? 400 சதுர அடி 

வீட்டிற்கு கசல்வதற்கு நோம் 

விரும் வில்வல  

400 மற்றும் 500 சதுர அடிகவளக் 

ககோண்ட .இரு  ருமன் வீட்டுத் 

திட்டங்கள் கோைப் டுகின்றன. 

 ோதிக்கப் ட்ட க ரும் ோலோன 

மக்கள் 400 சதுர அடிக்கும் 

குவறவோன வீடுகளில் 

வசிக்கின்றனர். இதவன விட 

அதிகமோன சதுர அடிப் 

 ரப் ளவிவனக் ககோண்ட 

வீடுகளில் வோழ் வர்கள் 500 சதுர 

அடி  ரப் ளவிவனக் ககோண்ட 

வீடுகவளப் க றுவர்.  

 ோதிக்கப் ட்ட ந ருக்கு 

இழப்பீடுடன் வீட்டு அலகுகள் 

ஊடோக ப ோதுமோன இழப்பீடு 

வழங்கப் டும். 

04 எமது குடும் ங்கள் அதிக 

எண்ைிக்வகயிலோன 

உறுப் ினர்கவளக் ககோண்டுள்ளன.  

ஆதலோல், வீட்டலககோன்றிவன  

நோம் மோற்றீடோகப் க றப் டுமோயின்  

தள சதுரப்  ரப் ளவு மற்றும் 

வீகடோன்றில் வசிக்கின்ற குடும்  

உறுப் ினர்கள் எண்ைிக்வக 

என் ன இந்த உோித்துோிவமத் 

தோயத்திவன அவமச்சரவவ 

அங்கீகோிக்குமோயின், வீடுகவள  

ஏவனய பமலதிக இழப்பீட்டுக் 

ககோடுப் னவுகளுடன் 

 ோதிக்கப் ட்ட 

குடியிருப் ோளர்களுக்கு 

விட்டுக்கு வீடு என்ற 
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அது அவனவருக்கும் 

ப ோதுமோனதோக இருக்குமோ? 

ஒதுக்கீடு கசய்வகயில் கருத்திற்  

ககோள்ளப் டுகின்றன. 

அடிப் வடயில் இழப்பீடு 

வழங்கப் டும்.  

05 வைிக கவடக்கு மோற்று வழி 

என்ன. அவர்களுக்கு கவடகளுக்கு 

தனி கட்டிடம் அல்லது 

கவடகளுக்கு க ோருத்தமோன  தனி 

வீட்டு அலகு வழங்கப் டுமோ?  

 

தகுதிக றுகின்ற  கவடயோனது 

வீதி வழியுோிவமயில்  

அவமந்திருப் ின்,  அதனுடன் 

கதோடர் ோன   ோதிக்கப் ட்ட 

கோலம் மற்றும் கட்டவமப் ின் 

அ ிவிருத்திச் கசலவு 

என் னவற்றிற்கோன வருமோன 

இழப்பு என் னவற்றிற்கு 

இழப்பீடு வழங்கப் டும். 

  ோதிக்கப் ட்ட ந ர்களுக்கு 
ப ோதுமோன இழப்பீடு 

வழங்கப் டுவதோல் சமூக 

மற்றும் க ோருளோதோர நிவல 

பமம் டுத்தப் டும். 

06 பதசிய வீடவமப்பு அதிகோர 

சவ யினோல் ஒழுங்கு டுத்தப் ட்ட 

வீடுகளில் நோம் வசிக்கிபறோம். 

அத்தவகய வீடுகளுக்கு எவ்வோறு 

இழப்பீடு வழங்கப் டும்? 

ஒழுங்கு டுத்தப் ட்ட நிலத்தில் 

வீடு அவமந்திருப் ின் மற்றும் 

உோிவமயோளருக்கு பதசிய 

வீடவமப்பு அதிகோர சவ  நில 

உோிவமப்  த்திரம் 

வழங்கப் ட்டிருப் ின்,அத்தவகய 

வீடு தனியோர் நிலம் மற்றும் வீடு 

எனக் கருதி,  நிலம் மற்றும் வீடு 

இரண்டிற்கும் இழப்பீடு  

வழங்கப் டும். 

 ோதிக்கப் ட்ட ந ர்களுக்கு 

ப ோதுமோன இழப்பீடு 

வழங்கப் டுவதோல் சமூக 

மற்றும் க ோருளோதோர நிவல 

பமம் டுத்தப் டும். 

ஏகவின குழுக்களுக்கோன குவியக் குழுக் கலந்துவரயோடத் கதோடர்கள் கருத்திட்ட முகோவமத்துவ 

 ோதுகோப்பு  ிோிவோல் நடத்தப் ட்டன. மீள்குடியமர்த்தல்  ைியின் ப ோது அவடயோளங் கோைப் ட்ட 

சிக்கல்களின் அடிப் வடயில் குழுக்கள் பதர்ந்கதடுக்கப் ட்டன. க ண்கள் தவலவமயிலோன 

குடும் ங்கள், இவளஞர்கள் மற்றும் பதசிய வீடவமப்பு அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ யினோல் 

ஒழுங்கு டுத்தப் ட்ட குடும் ங்கள் என் னவற்றிவன இத்தவகய குழுக்கள்  உள்ளடக்குகின்றன. இந்த 

ஆபலோசவனகள் க ண்கள், இவளஞர்கள் மற்றும் குழந்வதகள் மற்றும் பதசிய வீடவமப்பு அ ிவிருத்தி 

அதிகோர சவ க் குடும் ங்களின்  ோதுகோப்பு கதோடர் ோன விடயங்கவளக் கண்டறிந்து அவற்றிவனத் 

தீர்ப் தற்கும் வழிவகுத்தன. குவியக் குழுக் கலந்துவரயோடல்களின் சுருக்கம் கீபழ வி ோிக்கப் ட்டுள்ளது. 

குவியக் குழுக் கலந்துவரயோடல்  - (01)  எலுமடுவவ  
 

களனிகவளிப் புவகயுரதப்  ோவத  கருத்திட்டம் 01  இன்  ிோிவு ii இல் கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட 

எலுமடுவவ மகளிர் சமூகத்திற்கோன முதலோவது குவியக் குழுக் கலந்துவரயோடல்  கூட்டம் 2017 ஆம் 

ஆண்டு யூன் மோதம் 28 ஆம் திகதி  ிற் கல் 2.00 மைி முதல்  ிற் கல் 3.30 வவரயில் வனோதமுல்வல கிரோம 

பசவவயோளர்  ிோிவில் 246/4 ஈ பதோட்டத்தில் நவடக ற்றது. உத்பதச களனி கவளிப் புவகயிரதப்  ோவத 
பமம் ோட்டுக் கருத்திட்டத்தினோல் பநரடியோக  ோதிக்கப் ட 12 க ண் உறுப் ினர்கள் 

இக்கலந்துவரயோடலில்  ங்பகற்றனர். 
 

 ிரதிப்  ைிப் ோளர் (சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக  ோதுகோப்பு) ககோ.பு.பு.க மற்றும் களனிகவளிப் 

புவகயுரதப்  ோவத  கருத்திட்டம் 01  ற்றி சுருக்கமோக விளக்கினோர். மீள்குடியமர்த்தல் மற்றும் வீட்டுத் 
திட்ட வோழ்க்வகயில்  க ண்கள்  ங்களிப் ிவன அவர் வலியுறுத்தி, மீள்குடியமர்த்தல் கசயல்முவற, 

அவவ கதோடர் ோன  ிரச்சிவனகள் மற்றும் உள்ளீடுகள் என் னவற்றிவன பகட்டறிந்துகைடோர். க ண் 

 ங்பகற் ோளர்கள் எழுப் ிய வினோக்கள் குறித்து கருத்திட்ட முகோவமத்துவக் குழு 

கலந்துவரயோடியபதோடு, கலந்துவரயோடலின் சுருக்கம் அட்டவவை 4.6 இல் வி ோிக்கப் ட்டுள்ளது. 
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அட்டவவை 4.6.   பகள்வி  தில்கள்  ற்றிய சுருக்கம் 

கதோ.இ. கருத்துக்கள் மற்றும் வினோக்கள் கக.பு. .க அலுவலர்களின் 

 தில்கள் 

மீள்குடியமர்த்தல் 

கசயற் ோட்டுத் 

திட்டத்துடன் 

கதோடர்புற்ற முக்கிய 

விடயங்கள் 

01 இந்த சமூகத்திவனச் சுற்றியுள்ள 

 குதிக்குள் சில க ண்கள் 

கதோழில்கள் மற்றும் சிறு 

கதோழில்களில் ஈடு ட்டுள்ளனர். 

அவர்களின் வோடிக்வகயோளர்களும் 

அபத சூழலபய வோழ்கின்றனர். 

பவறிடப் டுத்தலோனது அவர்களின் 

கதோழில்கள் மற்றும் வைிகங்களில் 

தோக்கத்வத ஏற் டுத்தும். 

 
 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட 

மக்கள் தமது தற்ப ோவதய 

வசிப் ிடத்திலிருந்து  1.5. கி.மீ  

தூரத்திற்குட் ட்ட  ிரபதசத்தில் 

அவமந்துள்ள வீட்டுத் திட்டத்தில் 

மீள்குடியமர்த்தப் டுவர் சமூகத்திலுள்ள 

அவனத்து மக்களும் ஒபர வீட்டுத் 

திட்டத்தில் மீள்குடியமர்த்தப் டுவதன் 

கோரைமோக வோடிக்வகயோளர் தளம் 

இழக்கப் டமோட்டோது. மோற்று 
வருமோன மூலங்கவளக் 

கண்டறிவதற்கோக வோழ்வோதோர 

மறுசீரவமப்பு திட்டங்கள் மற்றும் 

பதர்ந்கதடுக்கப் ட்ட திட்டங்கள் 

குறித்த கதோழில்  யிற்சி ஆகியனவும் 

கரத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட 

மக்களுக்கு அறிமுகப் டுத்தப் டும். 

மோற்று மீள்குடியமர்த்தல் 

 குதியில் 

கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்ட 

மக்களுக்கோன  வருமோன 

மறுசீரவமப்பு. வரவுகசலவுத் 

திட்ட ஒதுக்கீடுகளுடன் 

மீள்குடியமர்த்தல் 

கசயற் ோட்டுத் திட்டத்தில் 

விோிவோன வருமோன 

மறுசீரவமப்பு நிகழ்ச்சித் 

திட்டம் 

 ோிந்துவரக்கப் ட்டுள்ளது. 

02 வசிப் ிட மோற்றம் கோரைமோக 

குழந்வதகளின்  ோடசோவல 

கசல்லல்  ிரச்சிவனகள் 

எதிர்ககோள்ளப் டும்  

 

தற்ப ோவதய இருப் ிடத்திற்கு மிக 

அருகோவமயிபலபய மீள்குடியமர்த்தல் 

இடம்க றும், ஆதலோல், குழந்வதகள் 

தோம் கசல்லும்  ோடசோவலக்கு 

கசல்வதில் எந்தகவோரு 

 ிரச்சிவனவயயும் ஏற் டமோட்டோது. 

தற்ப ோவதய 

வசிப் ிடங்களுக்கு 

கநருக்கமோன மீள்குடிபயற்ற 

தளங்கவளத் 

பதர்ந்கதடுப் தன் மூலம் 

எதிர்மவறயோன சமூக 

தோக்கங்கள் குவறக்கப் டும். 

03 இந்த சமூகத்திலுள்ளவர்கள் 

வீட்டுத் திட்டங்களில் வோழப் 

 ழகவில்வல. ஆதலோல் அவர்கள் 

இவசவோக்கல் சிக்கல்கவள  
எதிர்ககோள்ளக் கூடும். 

வீடவமப்புத் திட்டங்களில் வோழ்கின்ற 

மற்றும் நடத்வதகளில் மோற்றங்கள் 

ஏற் ட்டுள்ளவர்களுக்கோன  பநோக்கு 

நிவலத் திட்டங்கவள கருத்திட்டம் 

நடத்தும் 

வரவுகசலவுத் திட்ட ஒதுக்கீடு 

களுடன் புதிதோக 

மீள்குடியமர்த்தப் ட்ட  

மக்களுக்கோன புதிய 

மீள்குடியமர்த்தல் தளங்களில் 

சமூக  ோதுகோப்பு உறுதி 

கசய்யப் டுகிறது. 
 

 

குவியக் குழுக் கலந்துவரயோடல்  - (02)  297  ஆம் இலக்க பதோட்டம் 

கருத்திட்டத்தோல்  ோதிக்கப் ட்ட 297 ஆம் இலக்க பதோட்ட க ண் தவலவமக் குடும் ங்களுக்கோன 

இரண்டோவது குவியக் குழுக் கலந்துவரயோடல், 2018 ஆம் ஆைடு திகசம் ர் மோதம் 13 ஆம் திகதியன்று  

திம் ிோிகஸ்யோய  ிரபதச கசயலக  ிோிவின் கீழுள்ள வனதமுல்வல கிரோம பசவவயோளர்  ிோிவிலுள்ள 

க ௌத்த வழி ோட்டு மண்ட த்தில் மு.  10.00 மைி முதல் மு.  11.00 மைி வவரயில் நவடக ற்றது. களனி 

கவளி புவகயிரத  ோவதயில் உத்பதச புவகயிரத பமம் ோடுகளோல் பநரடியோக  ோதிக்கப் ட்ட 14 

க ண்கள் இதில் கலந்து ககோண்டனர்.  
 

 

ககோழும்பு புறநகர் புவகயிரத கருத்திட்டத்தின்  ிரதிப்  ைிப் ோளர்  (சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக 

 ோதுகோப்பு)  ங்பகற் ோளர்கவள வரபவற்று, வரபவற்புவர நிகழ்த்தியதன் மூலம் கூட்டம் 
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ஆரம் மோகியது. ககோழும்பு புறநகர் புவகயிரத கருத்திட்டத்தின் கூறுகள் மற்றும் களனிகவளிப் 

புவகயிரதப்  ோவத பமம் ோட்டு நடவடிக்வககளின் முன்பனற்றம் என் ன குறித்து அவர் விோிவோக 

விளக்கினோர். மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டின் ப ோது அதிக உதவிகவள நோடிநிற்கின்ற இம் மக்கள் 
இலகுவோகப்  ோதிக்கப் டக்கூடிய குழு எனக் கருதப் டுவதன் கோரைமோக கருத்திட்ட ஊழியர்களுடன் 

ஒத்துவழப்புடன் நடந்துககோள்ளுமோறு  ங்பகற் ோளர்கவள அவர் பகட்டுக்ககோண்டோர். வருமோன 

மறுசீரவமப்பு மற்றும் வோழ்வோதோர பமம் ோட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டம் என் னவற்றில் அவர்களின் 

க ோருளோதோர நடவடிக்வககள்  ோிசீலிக்கப் ட்டு, கருத்திட்ட கோலம் முழுவதும், மீள்குடியமர்த்தல் 

நிகழ்ந்த  ின்னரும் க ோருளோதோர நடவடிக்வககள் கதோடர்ந்தும் கண்கோைிக்கப் டும். 

கலந்துவரயோடலின் சுருக்கம் அட்டவவை 4.7 இல் வி ோிக்கப் ட்டுள்ளது. 
 
 

அட்டவவை 4.7.   கலந்துவரயோடப் ட்ட பகள்வி  தில்கள்  ற்றிய சுருக்கம் 
 

கதோ.இ. கருத்துக்கள் மற்றும் வினோக்கள் கக.பு. .க அலுவலர்களின்  தில்கள் மீள்குடியமர்த்தல் 

கசயற் ோட்டுத் 

திட்டத்துடன் 

கதோடர்புற்ற முக்கிய 

விடயங்கள் 

01 மீள்குடியமர்த்தல் நிகழும் ப ோது, 

மக்கள் தமது வீட்டுப் க ோருட்கள் / 

தள ோடங்கள் / ப ோன்றவற்வறயும் 

நகர்த்த பவண்டும். ஆகபவ, 

ககோடுப் னவு மற்றும் வோகன 

ஏற் ோடு என் னவற்றிற்கோக 

மக்களுக்கு முன்கூட்டிபய 

அறிவிக்கப் ட பவண்டும் 

ஊழியர் ககோடுப் னவு உள்ளடங்கலோக 

ப ோக்குவரத்து ககோடுப் னவவ 

இக்கருத்திட்டம் வழங்குதல்பவண்டும் 

உோித்துோிவமத்  தோயம் 

இந்த சிக்கவலத் தீர்க்க 

பவண்டும். 

02 க ண்கள் மற்றும் குழந்வதகளுக்கோன 

அடுக்கு மோடி வீட்டுத் திட்டங்களில் 

சிக்கல்கள் உள்ளன.  ோதுகோப்வ ப் 

க ோருத்தவவர,  குழந்வதகள் மற்றும் 

க ண்களின்  ோதுகோப் ிற்கோன 

நடவடிக்வககவள இக்கருத்திட்டம் 

ஏதும் முன்கமோழிகிறதோ? 
 

வீட்டுத் திட்டத்தில் நிறுத்தப் ட்டுள்ள 

அடுக்குமோடித் கதோடர் அதிகோர சவ  

மற்றும் க ோலிஸ்  ோதுகோப்புப்  ிோிவு 

என் ன குடியிருப் ோளர்களின் 

 ோதுகோப்பு  ிரச்சிவனகளுக்கு தீர்வு 

கோணும் என் பதோடு  ோதுகோப்பு 

குறித்து விழிப்புைர்வு திட்டங்களும் 

கருத்திட்டத்தோல் நடத்தப் டும். 
 

மீள்குடியமர்த்தல்  குதிகளில் 

சமூக  ோதுகோப்பு. 

03 பவறிடப் டுத்தலோனது  

சுயகதோழிலோளர்கள் மீது தோக்கத்வத 

ஏற் டுத்தும். ஆதலோல் இத்தவகய 

சிக்கல்கவளத் தீர்க்க கருத்திட்டத்தில் 

பதர்வு ஏதும்  உள்ளதோ? 

இத்தவகய  ிரச்சிவனகளுக்கு தீர்வு 

கோைவும், புதிய வருமோன ஆதோரங்கள் 

மற்றும் சுயகதோழில் கசய் வர்களுக்கு 

கதோழில்  யிற்சி திட்டத்வத 

அறிமுகப் டுத்தவும் இக்கருத்திட்டம் 

வருமோன மறுசீரவமப்பு திட்டத்வத 

முன்கமோழிந்துள்ளது. 

வருமோன மறுசீரவமப்பு 

மற்றும் வோழ்வோதோர 

திட்டங்கவள 

இவைக்கவும் 

04 சில மோற்றுத் திறனோளிகள் மற்றும்  

தீரோத பநோயோளர்கள் இப் ிோில் 

உள்ளனர். ஆகபவ அடுக்குமோடி 

குடியிருப்பு திட்டத்தில் வீட்டு 

அலகுகவள ஒதுக்கும் ப ோது 

இத்தவகய  ந ர்கள் மீதும் விபசட  

கவனம் அவசியமோகும். 

வீட்டுத் திட்டங்களில் மோடிகவள 

ஒதுக்கும்ப ோது இது கவனத்திற் 

ககோள்ளப் டும். இவ்வீட்டுத் 

திட்டங்கள் ஏற்றுக்ககோள்ளப் ட்ட   தர 

நிர்ையத்திற்பகற்  கட்டப் ட்டும் 

என் பதோடு,  எளிதில்  அவடயும் 

வவகயில் மின்னுயர்த்தியும் 
க ோருத்தப் ட்டிருக்கும். 

இலகுவில்  ோதிக்கப் டக் 

கூடிய மக்கள்  விபசட  

குழுகவோன்றோக 

கருதப் டவுள்ளது.  

 

 



56 

 

குவியக் குழுக் கலந்துவரயோடல்  - (03)  297  ஆம் இலக்க பதோட்டம் 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிகப் ட்ட இவளஞர்களுக்கோன மூன்றோவது குவியக் குழுக் கலந்துவரயோடல்   

2018 ஆம் ஆண்டு திகசம் ர் மோதம் 13 ஆம் திகதி மு. . 11.00 மைி முதல்  ி. . 12.30 மைி வவரயில்  

திம் ிோிகஸ்யோயோ  ிபதச கசயலகப்  ிோிவில்  வனோதமுல்வல கிரோம பசவவயோளர்  ிோிவில்  297 ஆம் 

பதோட்டத்தில் நவடக ற்றது. களனிகவளிப் புவகயிரதப்  ோவதயில்  உத்பதச புவகயிரதப்  ோவத 

பமம் ோடுகளோல் பநரடியோக  ோதிக்கப் ட்டுள்ள 08 சிறுமிகள் மற்றும் 04 சிறுவர்கள் உட் ட 12 

இவளஞர்கள் கலந்துவரயோடலில்  ங்பகற்றனர்.   

ககோழும்பு புறநகர் புவகயிரத கருத்திட்டத்தின்  ிரதிப்  ைிப் ோளர்  (சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக 

 ோதுகோப்பு)  ககோழும்பு புறநகர் புவகயிரத கருத்திட்டத்தின் கூறுகள் மற்றும் களனிகவளிப் புவகயிரதப்  

 ோவத பமம் ோட்டு நடவடிக்வககளின் முன்பனற்றம் என் ன குறித்து  சுருக்கமோக விளக்கி, உத்பதச 

மீள்குடியமர்த்தல் கசயல்முவற மற்றும் தமது எதிர்கோல திட்டங்கள் என் ன குறித்து தமது கருத்துக்கவள 

கதோிவிக்குமோறு  ங்பகற் ோளர்கவள பவண்டிக்ககோண்டோர். அரசோங்க கதோழிற் யிற்சி அதிகோர 

சவ யின் ஒருங்கிவைப்புடன்  கருத்திட்டம்  புதிய  யிற்சி வகுப்புக்கவள ஏற் ோடுகசய்யு கமன்றும், 

அவர் பமலும் குறிப் ிட்டு, இதற்கு இவளஞர்கவள விண்ைப் ிப் தற்கும் ஊக்குவித்தோர். 

கலந்துவரயோடலின் சுருக்கம் அட்டவவை 4.8 இல் வி ோிக்கப் ட்டுள்ளது. 
 

 

அட்டவவை 4.8  கலந்துவரயோடப் ட்ட பகள்வி  தில்கள்  ற்றிய சுருக்கம் 
 
 

கதோ.இ. கருத்துக்கள் மற்றும் வினோக்கள் கக.பு. .க அலுவலர்களின்  தில்கள் மீள்குடியமர்த்தல் 

கசயற் ோட்டுத் 

திட்டத்துடன் 

கதோடர்புற்ற முக்கிய 

விடயங்கள் 

01 இந்த இவளஞர்களில் சிலர் தமது  

 ோடசோவலக்  கல்விவய கதோடரோமல்  

இவடயில் நிறுத்திவிட்டனர். 

அவர்களில் க ரும் ோலோபனோர் 

கதோழிகலோன்றிவன கசய்வதற்கு 

அல்லது திறன்  யிற்சி 

நடவடிக்வககளில் ஈடு ட 

விரும்புகிறோர்கள்.  
 

அவர்களில் சிலர் ஏற்கனபவ புதிய 

சுய கதோழில் பவவலவோய்ப்பு 

நடவடிக்வககளில் ஈடு ட்டுள்ளனர், 

ஆனோல் இன்னும் பவவல 

பதடுகிறோர்கள். 

க ோருத்தமோன வருமோன மறுசீரவமப்பு 

நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் புதிய திறன் 

பமம் ோட்டு  யிற்சி திட்டங்கவள 

அறிந்து ககோள்வதற்கு உதவும். 
 

இதுப ோன்ற வசதிகவளப்க ற்றுக் 

ககோள்வதற்கோக அரசோங்ககதோழிற் 

 யிற்சி அதிகோர சவ களுடன் 

ஒருங்கிவைக்கப் டுவர் 

மீள்குடியமர்த்தல் 

கசயற் ோட்டுத்தின் 

 ிரகோரம் வருமோன 

மறுசீரவமப்பு மற்றும் 

வோழ்வோதோர பமம் ோட்டு 

நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 

ஏற் ோடு கசய்யப் டும். 

 

குவியக் குழுக் கலந்துவரயோடல்  - (04)  சீகவலிபுரம் கதோகுதி ஆ  
 

 

திம் ிோிகஸ்யோயோ  ிபதச கசயலகப்  ிோிவில்  வனோதமுல்வல கிரோம பசவவயோளர்  ிோிவில் சீகவலிபுரம் 

கதோகுதி ஆ  ிோிவில் பதசிய வீடவமப்பு அதிகோர சவ யினோல் ஒழுங்குறுத்தப் ட்ட   ிோிவில் 

கருத்திட்டத்தோல்  ோதிக்கப் ட்ட குடும் ங்களுக்கோன நோன்கோவது குவியக் குழுக் கலந்துவரயோடல்   2018 

ஆம் ஆண்டு திகசம் ர் மோதம் 13 ஆம் திகதி  ி. . 2.00 மைி முதல்  ி. . 3.00 மைி வவரயில் 

நவடக ற்றது. களனிகவளிப் புவகயிரதப்  ோவதயில்  உத்பதச புவகயிரதப்  ோவத பமம் ோடுகளோல் 

பநரடியோக  ோதிக்கப் ட்ட 08 க ண்கள் மற்றும் 07 ஆண்கவள உள்ளடக்கி 15 ப ர் 

இக்கலந்துவரயோடலில்  ங்பகற்றனர். 
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ககோழும்பு புறநகர் புவகயிரத கருத்திட்டத்தின்  ிரதிப்  ைிப் ோளர்  (சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக 

 ோதுகோப்பு) கருத்திட்டம் மற்றும் களனிகவளிப் புவகயிரதப்   ோவத பமம் ோட்டு நடவடிக்வககளின் 

முன்பனற்றம் என் ன குறித்து  சுருக்கமோக விளக்கினோர். பதசிய வீடவமப்பு அதிகோர சவ  

வீட்டுடவமயோளர்களுக்கு கருத்திட்டத்தோல் வழங்கப் டும் விபசட உதவிகள் குறித்து 

 ங்பகற் ோளர்களுக்கு அவர் விளக்கினோர். கருத்திட்டம் கோரைமோக நகர அ ிவிருத்தி  அதிகோர சவ யின் 

வீட்டு அலகுகவள ஏற்க அவர்கள் தயோரோக இல்வலகயனில், வீட்டுடவமயோளர்கள் அவர்களின் நிலம் 

மற்றும் கட்டவமப் ிற்கு இழப்பீட்டிவனப் க றுவதற்கோக பதசிய வீடவமப்பு அதிகோர சவ  வழங்கிய 

வீட்டுோிவமப்  த்திரங்கவள வவத்திருப் ின், குறித்த  த்திரங்கவளத் தயோரோக வவத்திருக்குமோறும் அவர் 

பமலும் பகட்டுக்ககோண்டோர். கலந்துவரயோடலின் ப ோது  ங்பகற் ோளர்கள் பவறிடப் டுத்தல் 

கசயன்முவற குறித்தும் வினோ எழுப் ினர். பகள்வி   திலின் சுருக்கம் அட்டவவை 4.9 இல் 

குறிப் ிடப் ட்டுள்ளது. 
 

அட்டவவை 4.9.  கலந்துவரயோடப் ட்ட பகள்வி  தில்கள்  ற்றிய சுருக்கம் 
 

கதோ.இ. கருத்துக்கள் மற்றும் வினோக்கள் கக.பு. .க அலுவலர்களின் 

 தில்கள் 

மீள்குடியமர்த்தல் 

கசயற் ோட்டுத் 

திட்டத்துடன் கதோடர்புற்ற 

முக்கிய விடயங்கள் 

01 பதசிய வீடவமப்பு அதிகோரசவ  வீட்டு 

உோிவமயோளர்களுக்கு வீட்டுக் 

கடன்கள், வீடு கட்டுவதற்கோன 

ஆபலோசவன பசவவகள் பதசிய 

வீடவமப்பு அதிகோரசவ  

வீடுகளுக்கோன  த்திரங்கள் அல்லது 

அட்வடதோரர்களுக்கு 

வழங்கப் ட்டுள்ளன. எனபவ, 

புவகயிரத  பமம் ோட்டுத் திட்டத்தின் 

கீழ் மீள்குடியமர்த்தல் நிகழும் ப ோது 

 ோதிக்கப் டு வர்கள் நிலங்கள் மற்றும் 

வீடுகளுக்கு நியோயமோன 

இழப்பீடுகவளப்  க றுவோர்களோ 

என் வத கதளிவு டுத்த முடியுமோ? . 

வீட்டு உோிமப்  த்திரங்கவளக் 

ககோண்ட குடும் ங்கள் வீட்டு 

அலகிவனப் க றுவதற்கும் 

நிலத்திற்கும் இழப்பீட்டிவனப் 

க றத் தகுதியுவடயவர்கள். 

இழப்பீடு வழங்குவதில் 

 த்திரதோரர்கவளப் ப ோலபவ 

அட்வட வவத்திருப் வர்கவளயும் 

மறு ோிசீலவன கசய்யுமோறு பதசிய 

வீடவமப்பு அதிகோரசவ யுடன்  

இக்கருத்திட்டம் கலந்துவரயோடும் 

 

கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்டவர்களுக்கு 

நியோயமோன இழப்பீட்டிவன 

வழங்குவதற்கோன 

ஏற் ோட்டுகவள 

உோித்துோிவமத் தோயம் 

ககோண்டுள்ளது.  

02 தற்ப ோவதய வீடுப் க றுமதிக்கும்  

நகர அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ  

வீட்டு அலகுப் க றுமதிக்கும் 

இவடயிலோன க றுமதி  

பவறு ோட்வடக் பகோருவதற்கோன 

வோய்ப்பு உள்ளதோ? 

 

இச் சிக்கவல தீர்ப் தற்கோக 

உோித்துோிவமத் தோயம் 

தயோோிக்கப் ட்டுள்ளபதோடு,அதவன 

அவமச்சரவவ அங்கீகோித்தல் 

பவண்டும். 

 

கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்டவர்களுக்கு 

நியோயமோன இழப்பீட்டிவன 

வழங்குவதற்கோன 

ஏற் ோட்டுகவள உோித்துோிவமத் 

தோயம் ககோண்டுள்ளது. 

03  ோதிக்கப் ட்ட வீடு  இரண்டு மோடி 

வீடு எனில், ோதிக்கப் ட்ட வீட்டின் 

ஒவ்கவோரு தளத்திற்கும் இக்கருத் 

திட்டம் எவ்வோறு வீட்டு அலகுகவள 

ஒதுக்குகிறது? 

கமோத்த தவறப்  ரப் ளவு மற்றும் 

 ோதிக்கப் ட்ட வீட்டில் வசிக்கும்  

ந ர்களின் எண்ைிக்வக 

என் னவற்றின் அடிப் வடயில் 

அதிக வீட்டு அலகுகவள 

ஒதுக்குவதற்கு உோித்துோிவமத் 

தோயம் முன்கமோழிந்துள்ளது. 

கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்டவர்களுக்கு 

நியோயமோன இழப்பீட்டிவன 

வழங்குவதற்கோன 

ஏற் ோட்டுகவள 

உோித்துோிவமத் தோயம் 

ககோண்டுள்ளது. 
04 பதசிய  வீடவமப்பு அதிகோர சவ ப் 

உோிவமப்  த்திரதோரர்கள் மற்றும் 

அட்வட வவத்திருப் வர்கள் 

உள்ளனர்.  ோதிக்கப் ட்ட பதசிய  

வீடவமப்பு அதிகோர சவ யினோல் 

வீட்டு உோிமப்  த்திரங்கவளக் 

ககோண்ட குடும் ங்கள் வீட்டு 

அலகிவனப் க றுவதற்கும் 

நிலத்திற்கும் இழப்பீட்டிவனப் 

க றத் தகுதியுவடயவர்கள். 

கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்டவர்களுக்கு 

நியோயமோன இழப்பீட்டிவன 

வழங்குவதற்கோன 

ஏற் ோட்டுகவள 
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ஒழுங்கு டுத்தப் ட்ட உோிமப்  த்திரம் 

மற்றும் அட்வட 

வவத்திருப் வர்களுக்கு நிலம் மற்றும் 

வீட்டிற்கோன இழப்பீடு எவ்வோறு 

பவறு டுகிறது? 

அட்வட வவத்திருப் வர்கவளயும் 

உோிமப்  த்திரதோரர்கவளப் 

ப ோலபவ கருதுவதற்கு 

இக்கருத்திட்டம் முன்கமோழிகின்றது. 

உோித்துோிவமத் தோயம் 

ககோண்டுள்ளது. 

 

இக்கருத்திட்டம் சமூகத்தில்  ல  ிரதி லன்கவள ஏற் டுத்தும் என் பதோடு நோட்டில் முன்பனற்றத்வதயும் 

ஊக்குவிக்குகமன்று  ோதிக்கப் ட்ட மக்கள் நம்புவதன் கோரைமோக  புவகயிரப்  ோவதயின் இரு 

மருங்கிலும் வோழுகின்ற சமூகங்கள் ஒட்டுகமோத்தமோக, உத்பதச புவகயிரதப்  ோவதக் கட்டம் 01 இன் 

கசயற் ோடுகளுக்கு எதிர்ப்புத் கதோிவிக்கவில்வல. அத்துடன், இக்கருத்திட்டம் அவர்களுக்கு சிறந்த 

வோழ்க்வக நிவலவமகவளயும் பமம் ட்ட வோழ்க்வகத் தரத்வதயும் வழங்கும் என் தனோலும், அபத 

 குதியில் அடுக்கு மோடித்கதோடர் ஒன்றில் வீட்டு அலககோன்றிற்கு உோிமப்  த்திரதோரக விரும் ியதோலும் 

அவர்கள் இந்த திட்டத்திற்கு வலுவோன ஆதரவவ கவளிப் டுத்தினர். கட்டுமோனப்  ைிகள் 
ஆரம் ிப் தற்கு முன்னர் அவர்கவள பவறிடப் டுத்துமோறு அவர்கள் வலியுறுத்தினர். தற்ப ோவதய 
இருப் ிடத்திற்கு அருகில் முக்கியமோக, தமது வோழ்வோதோரம் மற்றும் குழந்வதகளின் கல்வி 

நடவடிக்வககவளத் இவடயூோின்றி கதோடரப் டுவதவன உறுதிகசய்வதற்கோக அவர்கள் 

மீள்குடியமர்த்தலிவன விரும்புகிறோர்கள். 
 

 வைிக சமூகத்திலுள்ள மிகச் சிலபர கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்டுள்ளனர். கதமடககோவட வீதி 

மற்றும் ப ஸ்வலன் வீதி என் னவற்ற கடப் தற்கோக வடிவவமக்கப் ட்ட புவகயிரதப்  ோவதயிவனக் 

ககோண்டுள்ள இரண்டு இடங்களில் அவர்களின் கவடகள் அவமயப்க ற்றுள்ளன. கருத்திட்ட 

முகோவமத்துவ அலகுக் குழு அவனத்து கவட உோிவமயோளர்கவளயும், வோடவக வியோ ோரங்களின் 

உோிவமயோளர்கவளயும் ப ட்டி கண்டபதோடு புவகயிரத  ோவத பமம் ோடுகள் கோரைமோக 
வியோ ோரங்கள் இழக்கப் டுமோயின், அவர்கள் எவ்வோறு உோிவம பகோருவது என் து கதோடர் ிலும் 

விளக்கமளிக்கப் ட்டது. வைிக  திவு சோன்றிதழ்கள் மற்றும்  ிற அடிப் வட தகவல்கள் ப ோன்ற தகவல் 

ஆவைங்கள் வியோ ோர கட்டவமப்புகளின் அளவீடுகவள பமற்ககோள்வகயில்  பகோரப் ட்டன. 
அவர்களில் க ரும் ோலோபனோர் புவகயிரத முன் திவு மற்றும் விதி முன் திவுகளில் வியோ ோரங்கவள 

பமற்ககோண்டுள்ளனர் என் து கண்டறியப் ட்டது. தற்ப ோவதய கட்டிடங்கள் கட்டிட வடிவவமப் ின் 

 ிரகோரம் ஓரளவு  ோதிக்கப் டும் என் தனோல் க ரும் ோலோன இடங்களில் அவமந்துள்ள கவடகளில் 

தமது கதோழில்கவளத் தக்க வவத்துக் ககோள்ளலோம் எனக் கருதப் டுவபதோடு, இதவன ோிோி மற்றும் 

எப்எஸ் கோண்ஸ்டரக்ஷனும் உறுதிப் டுத்தியுள்ளது.  குதியளவில்  ோதிக்கப் ட்டுள்ள கவடகளின் 

வைிகக் குழுவோனது, தற்ப ோவதய இடங்களபலபய தமது வியோ ோரங்கவளத்  கதோடருவதற்கு விருப் ம் 

கதோிவித்துள்ளது. கவடகள் புவகயிரதப்   ோவதயிவன முன்பனோக்கியிருந்தோலும் 297 ஆம் பதோட்டத்தில் 

ஒரு சிலர் தமது வீடுகளின் ஒரு  குதியினுள் சில்லவறப் க ோருட்கள் அல்லது சிறிய உைவு விற் வன 

கவடகவள நடத்தி வருகின்றனர். மீள்குடியமர்த்தலின் ப ோதும் அவர்கள் தமது கதோழில்கவளத் 
கதோடருவதற்கோக வீட்டலகுக் குடியிருப்புகளில் கீழ்த் தளங்களில் அல்லது நிலத் தளங்களிலுள்ள வீட்டு 

அலகுகவள தமக்குத் தருமோறும் அவர்கள் பகோருகின்றனர். 
 

முக்கிய தகவலோளர் பநர்கோைல்  
 

உத்பதச புவகயிரத பமம் ோட்டுக் கருத்திட்டங்களோல் ஓரளபவனும்  ோதிக்கப் டவுள்ள 

நிறுவனங்களுக்கு க ோறுப் ோன அரசோங்க அதிகோோிகளுடன் க ரும் ோலோன முக்கிய தகவலோளர் 

பநர்கோைல்கள் நடத்தப் ட்டன. குறித்த பநர்கோைல்கள் கதோடர் ிலோன வி ரங்கள்  ின்வரும் 

அட்டவவையில் வி ோிக்கப் ட்டுள்ளன. 
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அட்டவவை 4.10: முக்கிய தகவலோளர் பநர்கோைல்  ற்றிய சுருக்கம் 
 

 தவிவழி அரச அதிகோோிகள் முக்கிய தகவலோளர் பநர்கோைலில் கவளியிடப் ட்ட  கருத்துக்கள்  

அதி ர் : சீகவலிபுர மத்திய  கல்லூோி  
இடம்:  சீகவலிபுர மத்திய  கல்லூோி  

வனோதமுல்வல 
திகதி:  2018-12-03 
பநரம்:      ி.  3.30 மைி 

உத்பதச புவகயிரத பமம் ோட்டுக் கருத் திட்டத்திற்கு  ோடசோவல அதி ர் 
தனது முழு ஒத்துவழப்வ  தருவதோக வோக்களித்பதோடு,பசோிக் 
குடியிருப்புகவள அகற்றுவதோனது விவளயோட்டு வமதோனத்தின் 
பதோற்றத்வதயும்  ோடசோவலயின் பதோற்றத்திவனயும் பமலும் 
பமம் டுத்தும் என்றும் அவர் கதோடர்ந்தும் குறிப் ிட்டோர்.கருத் 
திட்டத்தோல்  ோதிக்கப் டவுள்ள விவளயோட்டு வமதோனத்தின் எல்வலச் 
சுவவர புனரவமக்கடும் என்றும் கருத்திட்டம் உறுதியளித்தது. 

எவ்வோறோயினும், அவனத்து உத்திபயோகபூர்வ நவடமுவறகளும் 

ககோழும்பு அலுவலக   கல்விப்  ைிப் ளருடன் கலந்தோபலோசித்து 
பமற்ககோள்ளப் டும். 

தவலவம அதிகோோி : க ோலிஸ் நிவலயம் 

கதமடககோவட 

இடம்: க ோலிஸ்நிவலயம்,கதமடககோவட 

திகதி: 2018.12.05 

பநரம்: மு.  10.00 மைி 

க ோலிஸ் நிவலய வளோகமோனது ககோழும்பு மோநகர சவ க்கு கசோந்தமோன 
50 ப ர்சஸ் நிலத்திவனக் ககோண்டிருப் தோக கதமடககோவட க ோலிஸ் 
நிவலயப் க ோறுப் திகோோி குறிப் ிட்டோர். இக் கருத்திட்டத்தின் 

கோரைமோக வோகன தோிப் ிடத்தின் ஒரு  குதி, சிற்றுண்டிச்சோவல மற்றும் 

கவளிப்புற கழிப் வறகள் இரண்டும்  ோதிப் வடயுகமன அவர் 
குறிப் ிட்டபதோடு அவற்றிவன எஞ்சியுள்ள நிலத்திவனக் ககோண்டு  
நிர்வகிக்க முடியும் எனவும் அவர் பமலும் குறிப் ிட்டோர். 
கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட வசதிகவள  கருத்திட்டம் மீள 
நிவலநிறுத்தும் என்று அவர் எதிர் ோர்க்கிறோர். 

 ிபதச தவலவம க ோறியோளர் இலங்வக 

மின்சோர சவ  - ககோழும்பு கிழக்கு 

இடம்: இ.மி.ச.க ோரல்வல 

திகதி: 2018.12.05 

பநரம்: நண் கல் 12.00 மைி 

தற்ப ோதுள்ள மின்மோற்றியிவன கருத்திட்டத்தோல் வழங்கப் டுகின்ற 

அண்மித்த மோற்று இடகமோன்றிற்கு பவறிடப் டுத்தலோம் என்று இ.மி.ச 

 ிரபதச க ோறியோளர் குறிப் ிடுகின்றோர். ஆயினும், அவனத்து 

உத்திபயோகபூர்வ நவடமுவறகளும் ககோழும்பு கிழக்கு இ.மி.ச.  ிரபதச 

க ோது முகோவமயோளோின் வழிகோட்டலின் கீழ் பமற்ககோள்ளப் டுதல். 

மவுண்ட் பமோி புவகயிரத வமதோன 

உதவித் தவலவர் , கதமடககோவட 

இடம்: இலங்வக புவகயிரதம், க ோரல்வல 

திகதி: 2019.02.06 

பநரம்:  ி.  3.00 மைி 

இக்கருத்திட்டத்திற்கு தனது பூரை ஆதரவவ வழங்குவதோக  உதவித் 

தவலவர் கதோிவித்தபதோடு, தற்ப ோதுள்ள  ோர்வவயோளர் கட்டிடத்வத 

முன்கமோழியப் ட்ட உயரமோன இடத்தில் பவறிடப் டுத்துவதற்கும், 

 ோிந்துவரக்கப் ட்டவோறு, கிோிக்ககட் ஆடுகளத்வத சோிகசய்து 

புனரவமக்குமோறும் பவண்டிக்ககோண்டோர். 

கிரோம பசவவயோளர் – வனோதமுல்வல 

திம் ிோிகஸ்யோய 

இடம்: கருத்திட்ட முகோவமத்தவ அலகு 

அலுவலகம் 

திகதி: 2019.02.02 

பநரம்:  ி. . 1.00 மைி 

கருத்திட்டத்திற்கோக  சிலர் க ோய்யோன தகவல்கவள வழங்குவதோகவும் 

உண்வமயோகப்  ோதிக்கப் ட்ட குடும் ங்கவள அவடயோளம் 

கோண் தற்கோக தனது பூரை ஒத்துவழவ யும் ஆதரவிவனயும் 

வழங்குவதோகவும்  புவகயிரதப்  ோவத  ிோிவு 02  குதி கிரோம 

பசவவயோளர், வனதமுல்வல, உறுதியளித்தோர் 

 

4.2  க ோது மக்களுக்கு கவளிப் டுத்தல்  மற்றும் தகவல்கவள கவளியிடுதல் 
 

 ஐ.நோ. வோழ்விடம் மற்றும் கருத்திட்ட முகோவமத்துவக் குழு என் ன  நடத்திய ஆய்வின் ப ோது, 

கருத்திட்டப்  குதியில் அவடயோளம் கோைப் ட்ட ஒவ்கவோரு வீட்வடயும்  ோதுகோப்புக் குழு 

 ோர்வவயிட்டது.  ோதிக்கப் ட்ட  குதியுடன் கதோடர் ோன கருத்திட்டத் தகவல்கள், தற்ப ோதுள்ள 

 ோவதயில் சோத்தியமோன மோற்றங்கள், பநர்மவற மற்றும் எதிர்மவறயோன தோக்கங்கள், நிலம் 

வகயகப் டுத்தல், இழப்பீடு வழங்கல், மீள்குடியமர்த்தல் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் உதவிகள், 

மனக்குவற தீர்க்கும் நவடமுவறகள் என் ன மக்கள் மற்றும்  ிற  ங்குதோரர்களுடன்  கிர்ந்து 

ககோள்ளப் ட்டன. மூன்று உத்திபயோகபூர்வ கமோழிகளிலும் கிவடப் னவோகவுள்ள துண்டுப் 

 ிரசுரங்கவள கருத்திட்ட முகோவமத்துவக் குழுவோனது கருத்திட்டதினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களுக்கு 

மத்தியில் விநிபயோகித்தபதோடு, பமலதிகத் தகவல்கள், விளக்கங்கள் பதவவப் டுமோயின், கருத்திட்ட 

அலுவலகத்வத கதோடர்பு ககோள்ளுமோறும் அவர்களுக்கு  ைிப்புவர வழங்கப் ட்டது. 
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உோித்துோிவமத் தோயத்தின் கமோழிக யர்ப் ோனது க ோது மக்களின் மீள் ோிசீலவனக்கோக 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களுக்கு உள்ளூர் கமோழிகளில் கிவடப் தற்கு ஏற் ோடுகள் 

பமற்ககோள்ளப் டும். மீள்குடியமர்த்தல்கசயற் ோட்டுத் திட்டத்தின்  ிரதிகள் கருத்திட்ட முகோவமத்துவக் 

குழு, ப ோக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமோன பசவவகள் அவமச்சு,  ிரபதச கசயலகம், அமுலோக்கல் 

முகவர் மற்றும் கிரோம பசவவயோளர் அலுவலகங்கள் என் னவற்றில் வவக்கப் டும். இறுதி 

கசய்யப் ட்டு இற்வறப் டுத்தப் ட்ட மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டமோனது, ஆசிய அ ிவிருத்தி 

வங்கி மற்றும் கருத்திட்ட  முகோவமத்துவ அலகு  வவலத்தளங்களில் கவளியிடப் டும். 
 

4.3   கதோடர்ச்சியோன ஆபலோசவனகள் மற்றும்  ங்பகற்புகள் 
 

கதோடர்ச்சியோன க ோது ஆபலோசவன மற்றும்  ங்பகற்பு என் னவற்றிற்கோக  ின்வரும்  நடவடிக்வககள் 

குறிப் ிடப் டுகின்றன, 
 

  ோதகமோன தோக்கங்கவளத் தவிர்க்க அல்லது குவறக்க கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட 
மக்களுடன் கதோடர்ச்சியோன ஆபலோசவனகளில் ஈடு ட  ோதுகோப்புக் குழு, பமற் ோர்வவ 
மீள்குடியமர்த்தல் ஆபலோசகர் மற்றும் ஒப் ந்தக்கோரர்களின் மீள்குடியமர்த்தல் அதிகோோிகவள 
கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகு வழிநடத்தல். 
 

 கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவமகளுக்கோன உோித்துோிவமத் தோயத்திவன கருத்திட்ட 
முகோவமத்துவ அலகு  கிர்ந்தளித்து,  அவர்கள் அங்கீகோரம் வழங்கிய உோிய பவறிடப் டுத்தல் 
கதோிவுடன் அவர்களின் உோித்துோிவமகவளப் புோிந்துககோள்ள அவர்களுக்கு உதவுதல் 
 

 இறுதி வடிவவமப்பு விவரங்கள், இழப்பீடு வழங்கல்,பவறிடப் டுத்தல் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் 
உதவி என்னவற்றிவன அறிவிப் தற்கோக கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகோனது 
கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களுடன் கலந்தவரயோடல் 
 

 மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டத்திவன இற்வறப் டுத்துவதற்கும்  திட்ட 
அமுலோக்கத்திவன திருத்தியவமப் தற்குமோக கருத்திட்ட முகோவமத்துவக் குழுவோனது  
கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களுடன் கலந்துவரயோடல்கவள நடோத்தும்.  
 

 இறுதி மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டத்திவன ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கிக்கு சமர்ப் ிக்க 
முன்னர் அதவன கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்கள் மற்றும்  ங்குதோர்களுடன் 
 கிர்ந்துககோள்ளல். 
 

 தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தலின் எதிர் ோரோத அல்லது மவறமுக விவளவுகள் குறித்து 
ஆபலோசவனகவள நடத்தல். 

 தகவல்கவளக றல், உோிவமபகோரல்களுக்கோன ஆவைங்கவளத் தயோோித்தல் மற்றும் 
மீள்குடிபயற்ற உதவி மற்றும் ஏவனய சலுவககவளப் க றுவதற்கோக கருத்திட்டத்தினோல் 
 ோதிக்கப் ட்ட மக்களுக்கு உதவுதல். 
 

 மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டம், முன்பனற்ற அறிக்வககள், கண்கோைிப்பு அறிக்வககள் 
என் வற்றின்  ிரதிகவள க ோது மக்கள் இலகுவில் ஆரோயும் வவகயில்  கருத்திட்ட முகோவமத்துவ 
அலகு, கிரோம பசவவயோளர் அலுவலகம் ப ோன்ற எளிதில் அணுகக்கூடிய க ோது அலுவலகங்கள், 
மற்றும் இப்  ிோிவில் கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களுக்கு இலகுவில் அணுகக் கூடிய 
வவகயில் ப ஸ்வலன் புவகயிரத  நிவலயம் ப ோன்ற க ோது அலுவலகங்களில்  வவத்தல். 
 

 கருத்திட்ட அமலோக்கல் கோலப்  குதியின் ப ோது  தகவல்  ரப்புதல் அமர்வுகவள நடத்துதல் மற்றும் 
சமூக  ங்களிப்வ க் பகோரல் மற்றும் ஊக்குவித்தல்.  
 

 கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் டக்கூடிய மக்களுக்கும் இலகுவில்  ோதிக்கப் டக் கூடிய 
குழுக்களுக்கும் தகவல்கவளப் க ற உதவிகசய்தல். 
 

 மீள்குடியமர்த்தப் ட்ட சமூகத்துக்கும்  உ சோர சமூகத்திற்கும்  இவடயில்  நல்லுறவவ 
பமம் டுத்தும் வவகயில்  மீள்குடியமர்த்தப் ட்ட சமூகத்திவன உ சோர சமூகத்திற்கு 
அறிமுகப் டுத்தல். 
 

 கட்டுமோன ஒப் ந்தக்கோரர்களின் கீழ் கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களுக்கு பவவல 

வோய்ப்புகவள வழங்குதல். 

 மனக்குவறகளுக்குத் தீர்வுகவள வழங்குவதற்கோக விவனத்திறனோன மனக்குவறகவளத் தீர்க்கும் 
க ோறிமுவறகயோன்றிவன அமுல் டுத்தல். 
 

 மனக்குவறகவளத் தீர்க்கும் குழுவிற்கோக சமூக உறுப் ினர்கள் மற்றும் க ண்  ிரதிநிதிகவள 
நியமித்தல்.   
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அத்தியோயம் 5 மனக்குவறகவளத் தீர்க்கும் வழிமுவறகள் 

 

5.1  அறிமுகம் 
 

 ோோியளவிலோன அ ிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் மக்கவள  ல்பவறு வழிகளில்  ோதிப் வடயச் 

கசய்கிறது. கோைி அல்லது கசோத்து வகயகப் டுத்தல், இழப்பீடு மற்றும் பவறிடப் டுத்தல் உதவிகவள 
வழங்குதலில் ஏற் டுகின்ற தோமதமோனது, தளச் சுத்தப் டுத்தல், அகழ்வோரோய்ச்சி, திடமோக்கள் மற்றும் 

கவடிக்கவவத்தல் ப ோன்ற கட்டுமோன அ ிவிருத்தித் திட்டங்களிலும் தோமதத்திவன ஏற் டுத்லோம். 

கோைி வகயகப் டுத்தல் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் கசயல்முவற கோரைமோக எழுகின்ற  ிரச்சிவனகள் 

சமூக, க ோருளோதோர, கலோச்சோர மற்றும் சுற்றுச்சூழல்  ிரச்சிவனகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. இவவ  

மிகவும் சிக்கலோனவவ என் பதோடு மோத்திரமல்லோது, கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களின் 

வோழ்வோதோரத்வதயும் முழுவமயோக மோற்றிவமத்து, அவர்களிவடபய மனக்குவறகவளயும் 

ஏற் டுத்துகிறது. கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்ககளின் இத்தவகய மனக்குவறகவள 
நிவர்த்தி கசய்வதற்கும், முவறபகடுகள் மற்றும் முவறப் ோடுகவளப் க றுவதற்கும், அவற்றிவனத் 

தீர்ப் தற்குமோக முவறயோக நிறுவப் ட்ட, கோலவவரயவறயுடன் கூடிய க ோறிமுவற ஒன்றின் மூலம் 

தடுப்பு நடவடிக்வககள் உடனடியோக பமற்ககோள்ளப் டுதல் பவண்டும். இத்தவகய மனக்குவற தீர்க்கும் 

அணுகுமுவறகள் தளத்தில்  ல க ோது சிக்கல்கவளத் தீர்க்கவும், க ோது விமர்சனங்கள் மற்றும் 

ஆர்ப் ோட்டங்கவளத் தவிர்த்து, கருத் திட்டத்தின் முன்பனற்றத்தில் பதவவயற்ற தோமதங்கவளத் 

தவிர்ப் தற்கும் உதவுகிறது.  

  ை இழப்பீடு மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் உதவி வழங்கல், பவறிடப் டுத்தப் ட்ட இடங்களில் 

வீடுகவள ஒப் வடத்தல் என் னவற்றிலுள்ள தோமதம் ப ோன்ற கோைி வகயகப் டுத்துதபலோடு 

சம் ந்தப் ட்ட அவனத்து தகரோறுகள் மற்றும்  நில உோிவமத் தகரோறுகள் ப ோன்ற கோைிப் 

 ிரச்சிவனகள் அவனத்தும் மனக்குவறகவளத் தீர்க்கும் க ோறிமுவறகளினோல் தீர்க்கப் டுதல் 

பவண்டும். கருத்திட்டத்தோல் நிறுவப் ட்டுள்ள ஏபதனுமோரு மனக்குவறகவளப் க ோறுப்ப ற்கும் 

இடத்திற்கு அல்லது கள அல்லது தள அலுவலகத்திலுள்ள மீள்குடியமர்த்தல் அலுவலோிடத்தில் 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்கள் தமது முவறப் ோடுகவள வோய்கமோழி மூலமோகபவோ அல்லது 

எழுத்திபலோ சமர்ப் ிக்க முடியும். வோய்கமோழி மூல முவறப் ோடுகள்  திவுகசய்யப் ட்டு சம் ந்தப் ட்ட 

மனக்குவறகவளத் திர்க்கும் குழுத் தவலவருக்கு அனுப் ிவவக்கப் டும். கருத்திட்டத்தினோல் 
 ோதிக்கப் ட்ட மக்களின் அவனத்து தரப் ினரும் எத்தவகய கசலவுமின்றி,  ழிவோங்கலின்றி 

உடனடியோக அணுகக்கூடிய,  ோலின மறுதலிப்பு, கலோச்சோரப் க ோருத்தப் ோடு மற்றும் 

கவளிப் வடயோன கசயல்முவற என் னவற்றிவனப்  யன் டுத்தி மனக்குவறகவளத் தீர்க்கும் 

இக்குழுவோனது, கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களின் முவறப் ோடுகவளயும் 

மனக்குவறகவளயும் உடனடியோக நிவர்த்திகசய்வதற்கும் தீர்த்து வவப் தற்கும் நடவடிக்வக 

எடுக்கிறது.  

களனிகவளி புவகயிரதப்   ோவத கட்டம் I இன் தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோடுகளுடன் 

கதோடர்பு டுகின்ற கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களுக்கு தமது மனக்குவறளுக்கோன 

தீர்வுகவளயும் நிவோரைத்வதயும் க றுவதற்கோக இலகுவில் அணுகக்கூடிய மற்றும் நம் கமோன ஒரு 

தளமோக மனக்குவறகவளத் தீர்க்கும்க ோறிமுவற கோைப் டுகின்றது. கலந்துவரயோடல் மற்றும் 

ப ச்சுவோர்த்வத மூலம்  ோதிக்கப் ட்ட மக்கள் தமது மனக்குவறகவளத் தீர்ப் தற்கோன ஆர்வத்திவனயும் 

ககோள்திறனிவனயும் இது  ிரதி லித்தல் பவண்டும்.  ரஸ் ரப் புோிந்துைர்வு மற்றும் சம் ந்தப் ட்ட 

தரப் ினோின் ஒருமித்த அணுகல் கசயற் ோடு என் னவற்றின் மூலம் உண்வமயோக உோிவம 

பகோரு வர்கள் தமது  ிரச்சிவனகவள தீர்ப் தற்கு இப்க ோறிமுவற ஒத்துவழப்பு வழங்கும்.  
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மனக்குவறகவளத் தீர்க்கும் க ோறிமுவறயின் கீழோன மனக்குவற தீர்க்கும் குழுவுக்கு ‘விகிதங்கள்’ 

அல்லது கோசு இழப்பீட்டுத் திட்டங்கள் குறித்து தீர்ப் ளிப் தற்கோன எதுவித நியோயோதிக்கமும் இல்வல. 
நீண்ட மற்றும் அதிக கசலவினத்துடன் கூடிய நீதிமன்ற கசயற் ோடுகவளத் தவிர்த்து, அடி மட்டத்தில் 

கோைி அல்லது கசோத்து வகயகப் டுத்தல், இழப்பீடு வழங்கல் மற்றும் பவறிடப் டுத்தல் கதோடர் ோன 

முரண் ோடுகவளத் தீர்ப் தற்கோன வழிமுவறயிவன மனக் குவறகவளத் தீர்க்கும் க ோறிமுவற 

பநோக்கோகக் ககோண்டுள்ளது. இருப் ினும், நீதிமன்றங்களில் நிலுவவயிலுள்ள விடயங்கவள 

மனக்குவறகவளத் தீர்க்கும் க ோறிமுவற ஒருப ோதும் வகயோளோது. 
 

பமபல  குறிப் ிடப் ட்ட அம்சங்களுக்கு அவமய, களனி கவளிப் புவகயிரதப்  ோவதக் கருத்திட்டம் 

கட்டம் 1,  ிோிவு 2 இற்கு மனக்குவற தீர்க்கும் வழிமுவறகயோன்றும் வகுக்கப் டும். 
 

5.2  களனிகவளிப் புவகயிரதப்  ோவதக்  கட்டம் 1 இன் மனக்குவறகவளத் தீர்த்து 

வவப் தற்கோன  கதோழிற் ோட்டு அம்சங்கள்              
 

கருத்திட்டகமோன்றினோல் சிலப ோது சில மக்கள் பநரடியோகப்  ோதிக்கப் ட்டிருக்கோவிடினும், அவர்கள் 

உத்பதச அ ிவிருத்தி தவலயீடுகள் குறித்து தமது பகோோிக்வககள் அல்லது  ோிந்துவரகவள 

சமர்ப் ிக்கமுடியும். ககோழும்பு க ரும் ோகப்  குதியினுள் அவமயப்க ற்றுள்ள களனிகவளி  

புவகயிரதப்   ோவதக்  கருத்திட்டம் கட்டம் 1  ிோிவு 2, அதன்  அமுலோக்க கோலத்தின் ப ோது க ோது 

மக்களின் பவண்டுபகோள்கள், கருத்துக்கள் அல்லது முவறப் ோடுகவளப் க ற்றுக்ககோள்ளும். 

அதற்கவமய, கருத்திட்டப்  குதியிலுள்ள சமூகங்களின் அன்றோட வோழ்க்வகவய  ோதிக்கக்கூடிய க ோது 

முவறப் ோடுகவளத் தீர்த்துவவப் தற்கும் அவற்றிவனத் தீர்த்து வவப் தற்கோக கவனஞ்கசலுவதும் 

மிகவும் முக்கியத்துவம் வோய்ந்ததோக இருக்கும். 
  

 மனக்குவறகவளத் தீர்க்கும் க ோறிமுவறயிவன கவற்றிகரமோக கசயல் டுத்துவதற்கோக மனக் 

குவறகவளத் தீர்க்கும் க ோறிமுவற மற்றும் மனக்குவறகவளத் தீர்க்கும் குழு  ற்றி சம் ந்தப் ட்ட 

ந ர்கள் அறிவூட்டப் டுதல் பவண்டும். அதற்கவமய  ோதிக்கப் ட்ட தரப் ினர்கள், அரச நிறுவனங்கள் 

மற்றும் சிவில் சமூக அவமப்புகள் ப ோன்ற  ங்குதோரர் குழுக்கவள அறிவூட்டுவதற்கோக  ரந்தளவிலோன 

விளம் ரங்கள் அவசியமோகும். மனக்குவறகவளத் தீர்க்கும் க ோறிமுவறயின் கசயன்முவற  ற்றிய 
விவனத்திறன்மிக்க விழிப்புைர்வுச் கசயற் ோடுகள், மக்கள் தமது முவறப் ோடுகளின் வவககவளப் 
க ோறுத்து, பதர்வுகவள நன்கு புோிந்துககோள்ள உதவுகிறது. எனபவ, தகுதிக்கோன அளவுபகோலோனது 
ஒருங்கிவைக்கப் டு மனக்குவறவளத் தீர்க்கும் குழுவின்  ைிகள் மற்றும் கசயல் ோடுகவள 

விளம் ரப் டுத்துவதற்கோக விழிப்புைர்வுப்  ிரச்சோரங்கள் ஆரம் ிக்கப் டும். முதலோவதோக, கருத்திட்ட  
முகோவமத்துவ  அலகோல் க றப் ட்ட அவனத்து மனக்குவறகவளயும் தீர்ப் தற்கோக கருத்திட்ட  

முகோவமத்துவ அலகின்  சமூக  ோதுகோப்பு அதிகோோி முயற்சிப் ோர்.  அவரோல் அவற்றிவனத் தீர்க்க 

முடியோது என அவர்  கருதும்  ட்சத்தில் சமூக  ோதுகோப்பு அதிகோோி அவற்றிவன கள மட்டத்திலுள்ள 

முதல் நிவல மனக்குவறகவளத் தீர்க்கும் குழுவிற்கு சமர்ப் ிப் ோர். 
 

மனக்குவறகவளத் தீர்க்கும்க ோறி முவறயோனது மூன்று நிவலகளில் கசயல் டும். மனக்குவறகள் 

அல்லது முவறப் ோடுகளின் தன்வம மற்றும் முக்கியத்துவத்துவம் என் னவற்றிவனப் க ோறுத்து, 

ஒவ்கவோரு மட்டத்திலும் மனக்குவறகவள நிவர்த்திகசய்வதற்கு நடவடிக்வக எடுக்கப் டும். இதில் கள 
மட்டம் முதலோவது மட்டமோகும். இங்கு முவறப் ோடுகள், மனக்குவறகவளத் தீர்க்கும் குழுவிற்கு 
 ோிந்துவரக்கப் டும்.  ிரபதச  கிரோம பசவவயோளர்  இக்குழுவில் தவலவம தோங்குவோர்.  ிரபதச மட்டம்  

இரண்டோவது நிவல மட்டமோகும். இங்கு கள மட்டத்தில் தீர்க்க முடியோத எளிய மனக்குவறகள் நிவர்த்தி 

கசய்யப் டுகிறது. ிரோந்திய மட்டத்தில் தீர்த்து வவக்கப் ட முடியோத மிகவும் சிக்கலோன மனக்குவறகள்  

பதசிய அளவில் தீர்த்து வவக்கப் டும், இதில் அவமச்சின் கசயலோளர் தவலவரோக கடவமயோற்றுவோர். 
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இந்த மூன்று மட்டங்களில் ஒவ்கவோன்றிலும் ககோழும்பு புறநகர் புவகயிரத கருத்திட்டத்தின் குவற 

தீர்க்கும் குழுக்கவள மனக்குவறகவளத்  தீர்க்கும் குழு நிறுவும்.பமற்குறித்த மனக்குவறகவளத்  தீர்க்கும் 

குழுவின் குவறந்த ட்ச உள்ளடக்கம் கீபழ வி ோிக்கப் ட்டுளள்து. 
 

1. கள மட்டம் 

I.  ிரபதச கிரோம பசவலயோளர்      தவிசோளர் 

II. கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகின்  ிரதிநிதி   கசயலோளர் 

III. கருத்திட்ட அமுலோக்கல் மதியுவரயோளர்  ிரதிநிதி        உறுப் ினர் 

IV. ஒப் ந்தக்கோரர்  ிரதிநிதி     உறுப் ினர் 

V. சமூக அடிப் வட அவமப்பு,தன்னோர்வ கதோண்டு நிறுவனங்கள்,  

சமயத் தவலவர்கள்  ிரதிநிதி                     உறுப் ினர் 

VI. உள்ளூர் சமூக  அவமப்புக்களின் மகளிர்   ிரதிநிதி  உறுப் ினர் 
 

2.  ிரபதச  மட்டம் 

I.  குதி  ிரபதச கசயலோளர்      தவிசோளர்  

II. கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகின்  ிரதிநிதி   கசயலோளர்  

III. கருத்திட்ட அமுலோக்கல் மதியுவரயோளர்  ிரதிநிதி                   உறுப் ினர் 

IV. சமத மண்டல  உறுப் ினர்       உறுப் ினர் 

V. ஒப் ந்தக்கோரர்  ிரதிநிதி     உறுப் ினர் 

VI. சமூக அடிப் வட அவமப்பு,தன்னோர்வகதோண்டு நிறுவனங்கள், 

 சமயத் தவலவர்கள்  ிரதிநிதி                                   உறுப் ினர் 

VII. உள்ளூர் சமூக  அவமப்புக்களின் மகளிர்   ிரதிநிதி  உறுப் ினர் 
 

பமபல குறிப் ிடப் ட்டுள்ள இரு குழுக்களுக்கும் நிரல் முகவர்/ முகவர்கள் 

 ிரதிநிதி/(கள்) பதவவப் டின், அவழக்கப் டலோம். 
 

3. பதசிய மட்டம் 

I. அவமச்சின்  கசயலோளர்     தவிசோளர்  

II. கருத்திட்ட முகோவமத்து அலகின் கருத்திட்டப்  ைிப் ோளர் கசயலோளர்  

III. கருத்திட்ட அமுலோக்கல் மதியுவரயோளர்  ிரதிநிதி   உறுப் ினர்    

IV. சமூக அடிப் வடயிலோன அவமப்பு  ிரதிநிதி    உறுப் ினர் 
  

மனக்குவறகவளத்  தீர்க்கும் குழுவிற்கு சமர்ப் ிக்கப் ட்ட மனக்குவறகள் அல்லது முவறப் ோடுகள், 

ந ோின்  ோலினம் க ோருட் டுத்தப் டோது, சமமோக கருதப் டும்.  ோலினத்வத மறுதலிப் தற்கோக 

மனக்குவறகவளத்  தீர்க்கும் கசயல்முவறயோனது, உள்ளூர் சமூகத்வத  ிரதிநிதித்துவப் டுத்தும் 

வவகயில் குவறந்த ட்சம் ஒரு க ண் உறுப் ினரோவது ஒவ்கவோரு மனக்குவறகவளத்  தீர்க்கும் 

குழுவிலும் உள்ளடக்குதல்  பவண்டும்.  
 

கடிதங்கள், கதோவலப சி அவழப்புகள் அல்லது மின்னஞ்சல்கள் மூலம்  ோிந்துவரகள், பகோோிக்வககள் 

மற்றும் புகோர்கள் க றப் டும்.  ோிந்துவரகள், பகோோிக்வககள் அல்லது முவறப் ோடுகள் கருத்திட்ட  

முகோவமத்துவ அலகு, கருத்திட்ட அமுலோக்கல் ஆபலோசகர் அல்லது ஒப் ந்தக்கோரர்கள் ஆகிபயோருக்கு 

க ோதுமக்கள் அல்லது  ங்குதோரர்களோல் வோய் கமோழியோகத் கதோிவிக்கப் டலோம். கருத்திட்ட  

முகோவமத்துவ அலகு மற்றும் கருத்திட்ட அமுலோக்க ஆபலோசகர்  என்ப ோவரத்  கதோடர்பு 

ககோள்வதற்கோன வி ரங்கள் கருத்திட்ட தளத்தில் கருத்திட்டத் தகவல்  லவகயில் 

கோட்சிப் டுத்தப் டும். முவறப் ோட்டுப் க ட்டிகள் ஒவ்கவோரு கட்டுமோன தளத்தின் அல்லது க ோது 

இடமோற்றப்  குதியின்  ோதுகோப்பு புள்ளியில் வவக்கப் ட்டு  ரோமோிக்கப் டும் அல்லது  ங்குதோரர்கள் 
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தங்கள்  ோிந்துவரகள், பகோோிக்வககள் மற்றும் முவறப் ோடுகவள எழுத்துப்பூர்வமோக (கடிதங்களோக) 

சமர்ப் ிக்க பவண்டும்.  ோிந்துவரகள், பகோோிக்வககள் அல்லது முவறப் ோடுகள் பநரடியோக கருத்திட்ட 

முகோவமத்துவ  அலகு மற்றும் கருத்திட்ட அமுலோக்க ஆபலோசகருக்கு எழுத்து மூலம் வகயளிக்கலோம். 
 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்ப் ட்ட மக்களின்  ோிந்துவரகள், பகோோிக்வககள் அல்லது முவறப் ோடுகவளப் 

 திவுகசய்வதற்கோக கருத்திட்ட  அமுலோக்கல்  மதியுவரயோளோின் கருத்திட்ட முகோவமயோளர் 

அலுவலகத்தில் “முதன்வம  திபவகடோன்று”  ரோமோிக்கப் டும். எடுக்கப் ட்ட தீர்மோனங்கள் 

உள்ளடங்கலோக மனக்குவற தீர்க்கும் குழுக் கூட்டத்தின் கூட்டக் குறிப்புக்கள்  சமூக  ோதுகோப்பு 

அதிகோோியோல்  திவு கசய்யப் டுதல் பவண்டுகமன் துடன், எடுக்கப் ட்ட தீர்மோனங்க “முதன்வம 

 திபவட்டில்”  தியப் டுதல்பவண்டும். கருத்திட்ட  அமுலோக்கல்  மதியுவரயோளர் குழுவின் சுற்றுச்சூழல் 

அல்லது சமூக அதிகோோி “முதன்வம  திபவட்வட”  ப ணுகின்ற,  ரோமோிக்கின்ற மற்றும் 

இற்வறப் டுத்துகின்ற  ைிவயப்  க ோறுப்ப ற்றல் பவண்டும். 
 

மனக்குவறகவளத் தீர்க்கும் க ோறிமுவறயில்  ோிந்துவரக்கப் ட்ட  டிநிவலகள் அவற்றின்  

கசயல் ோட்டுக் கோலவோிவசயுடன் வவர டம் 2 இல்  கோட்டப் ட்டுள்ளது. 
 

5.3  மனக்குவற தீர்க்கும் முவறவம, மனக்குவற தீர்க்கும் குழு  என் னவற்வற 

கண்கோைித்தல்  மற்றும் மதிப்பீடுகசய்தல். 
 

மனக்குவறகவளத் தீர்க்கும்க ோறிமுவறயின் ஒட்டுகமோத்த தோக்கம் மற்றும் வினத்திறன் என் ன 

மதிப்பீட்டு முவறவமகயோன்றின் மூலம் மதிப்பீடுகசய்யப் டுதல் பவண்டும். களனிகவளிப் புவகயிரதப் 

 ோவதக் கட்டம் 1 இற்கோன மதிப்பீட்டு முவறயோனது ஒவ்கவோரு அவரயோண்டிலும் பமற்ககோள்ளப்  

டுதல் பவண்டும் என் துடன், விவளவுகள் மனக்குவறகவளத் திர்த்தவவக்கும் முவறவமயின் 

கசயலோற்றுவகயிவன பமம் டுத்துவதற்கும், முவறப் ோடுளின் ப ோக்வகக் கண்கோைிப் தற்கும், 

கசயல் டுத்துவதிலுள்ள குவற ோடுகவளக் கண்டறிவதற்கும், சோியோன பநரத்தில் சோியோன நடவடிக்வக 

எடுப் தற்கும், பதவவப் டும் இடங்களில் மூபலோ ோய மோற்றங்கவள பமற்ககோள்வதற்கோக கருத்திட்ட  

முகோவமத்துல அலகிற்கு  ின்னூட்டல்கவள வழங்குவதற்கும்  யன் டுத்தப் டுதல் பவண்டும். 

மதிப்பீட்டவன பமற்ககோள்வதற்கோக வினோக்ககோத்துக்கள் தயோோிக்கப் டும். இது கருத்திட்டம் 

கதோடர் ில் கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களின்  திருப்தி  ற்றிய கருத்வதயும் வழங்கக்கூடும். 
 

5.4  இன்னலுற்ற திறத்தவர்கள் தமது மனக்குவறகவள சமர்ப் ிக்க பவண்டிய  ிற 

முகவர் நிவலயங்கள் 
 

கோைி வகயகப் டுதல்  மீளோய்வு   சவ   
 

விவல மதிப்பீட்டுத் திவைக்களத்தோல் நிர்ையிக்கப் ட்ட சட்டோீதியோன மதிப்பீடு கதோடர் ில், 

இன்னலுற்ற திறத்தவர்களுக்கு கோைி வகயகப் டுதல் மீளோய்வு சவ யில் முவறயிடுவதற்கோன  

ஏற் ோட்டிவன கோைி வகயகப் டுத்தல் சட்டம்  தன்னகத்பத ககோண்டுள்ளது. கோைி வகயகப் டுத்தல் 

சட்டத்தின் 17 ஆம்  ிோிவின் கீழ்  இழப்பீடு வழங்கப் ட்ட 21 நோட்களுள் முவறயீட்டிவன பமறககோள்ளல் 

பவண்டும். 
 

மத்தியஸ்த சவ   - சமத மண்டலய 
 

ஒவ்கவோரு மோவட்டத்துக்கும் நீதி அவமச்சினோல் நியமிக்கப் ட்ட பமோதல் தவிர்க்கும் குழுவோக 

கசயல் டுகின்ற புகழ்க ற்ற குடிமக்களின் அவமப்பு இதுவோகும். இது  ோதிக்கப் ட்ட தரப் ினர்களுக்கு 

மத்தியில் பமோதல்கள், நீதிமன்றதில்  நீண்ட கோல வழக்குகளோக கதோடரோமலிருக்க இைக்கமோன 

தீர்கவோன்றிவன இச்சவ   ோிந்துவரக்கும். மத்தியஸ்த்த சவ  தீர்மோனங்களுக்கு பமோதலில் ஈடு ட்ட 
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தரப் ினர்கள் கட்டுப் டபவண்டுகமன்ற கடப் ோடில்வல.  இது ஓர் ஆபலோசவன கசயல்முவறயோகும் 

என் பதோடு,இதற்கு தீர்மோனங்கவள  அமல் டுத்துவதற்கு எந்த அதிகோரமுமில்வல. 
 

மனித உோிவமகள் ஆவைக்குழு 
 

அரச அதிகோோிகள் மற்றும் அரச நிறுவனங்களினோல்  மனித உோிவம மீறல் கசயற் ோடுகள் 

ஏற் டுவகயில் விசோோிப் தற்கோக இலங்வகயின் அரசியலவமப் ின்  ிரகோரம் தோ ிக்கப் ட்ட 

அவமப்ப  மனித உோிவமகள் ஆவைக்குழுவோகும். இது அரச அதிகோோிகளின் தன்னிச்வசயோன மற்றும் 

சட்டவிபரோத நடவடிக்வககளுக்கு எதிரோக குடிமக்களின் உோிவமகவளப்  ோதுகோப் தற்கோக அரசோங்கம் 

வழங்கிய உள்ளவமக்கப் ட்ட க ோறிமுவறயோகும். இன்னலுற்ற திறத்தவர்  ஒருவர் மனித உோிவமகள் 

ஆவைக்குழுவிலிருந்து  நிவோரைம் க றலோம். 
 

 ோரோளுமன்ற ஒம்புட்ஸ்பமன் 
 

க ோது மக்களினோல் அவரது கவனத்திற்குக் ககோண்டுவரப் ட்ட மனக்குவறகவள விசோரவை 

கசய்வதற்கோக அரசியலவமப் ின் கீழ் நியமிக்கப் ட்ட சுயோதீன அதிகோோி. 
 

 ோரோளுமன்ற மனு குழு  
 

இன்னலுற்ற திறத்தவர்  ஒருவர் அவோின்  இன்னலிவனப்  ோரோளுமன்ற உறுப் ினகரோருவோின் (மக்கள் 

 ிரதிநிதி) ஊடோக  ோரோளுமன்ற ச ோநோயகர்  அவர்களின்  கவனத்திற்கு ககோண்டு வர முடியும். 

 ோரோளுமன்ற ச ோநோயகர் அவர்கள்  இது குறித்து விசோரவை ஒன்றிவன நடோத்துமோறு  ோரோளுமன்ற 

மனுக் குழுவிற்கு அறிவுறுத்துவோர். குறித்த குழுவோனது நிவோரைம் வழங்குவது நியோயமோனது எனக் 

கருதும்  ட்சத்தில், இன்னலுற்ற திறத்தவருக்கு நிவோரைம் வழங்குமோறு   ிரதிவோதிக்கு  அறிவுறுத்தும். 
 

வழக்குத் கதோடரல் 

கோைி வகயகப் டுத்தல்  கசயற் ோட்டின் ப ோது எவபரனுகமோரு  அரச அதிகோோியின் தீர்மோனம் 

கோரைமோக இன்னலுற்ற திறத்தவர், அத்தவகய முடிவுகள் கோரைமோக நியோயமோன தீர்வு 

கிவடக்கப்க றோத பவவளயில், க ோருத்தமோன நீதிமன்றகமோன்றில் அத்தவகய முடிவுகவள 

எதிர்த்து  வழக்குத் கதோடரலோம். 
 

சட்ட உதவி ஆவைக்குழு 
 

நீதித்துவறயிலிருந்து மக்கள் நிவோரை க றும் வவகயில் அதற்கோன சட்டோீதியோன கசலவுகவளச் 

கசய்ய முடியோத மக்களுக்கு உதவுவதற்கோக இலங்வக அரசோங்கம் சட்ட உதவி ஆவைக் 

குழுவிவன நிறுவியுள்ளது. சட்ட உதவி ஆவைக் குழுவின் கசயலோளருக்கு அவரது 

வருமோனத்திற்கோன ஆதோரங்களுடன் சமர் ிக்கப் ட்ட விண்ைப் த்தின் அடிப் வடயில், சட்ட 

உதவி ஆவைக்குழுவோனது இன்னலுற்ற திறத்தவர் சோர் ில் கட்டைமின்றி நீதிமன்றத்தில் 

ஆஜரோக ஏற் ோடுகவள பமற்ககோள்ளும். 
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அத்தியோயம் 6 சட்டம் மற்றும் ககோள்வக கட்டவமப்பு 

 

களனி கவளிப் புவகயிரதப்  ோவதக்  கட்டம் 1 உடன் கதோடர்புவடய கோைி வகயகப் டுத்தல் மற்றும் 

மீள்குடியமர்த்தல் கதோடர் ோன  சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுவறப்  ைிச் சட்டகம்  என் னவற்றிவன 

இவ்வத்தியோயம்  வி ோிக்கிறது. இத்தவகய  இயற்றப் ட்ட நவடமுவறகள் மற்றும் சட்டங்கள் 

 ின் ற்றப் டுதல் பவண்டும். 

6.1 ஏற்புவடயதோன சட்டங்கள் 
 

6.1.1  கோைி வகயகப் டுத்தல் சட்டம் 
 

1950 ஆம் ஆண்டின் கோைி வகயகப் டுத்துதல் சட்டம்  மிக முக்கியமோனகதோரு சட்ட ஏற் ோடோகும். இது 

க ோது பநோக்கங்களுக்கோக நிலங்கவளயும் பசவகங்கவளயும் வகயகப் டுத்துவதற்கோன ஏற் ோடுகவள 

வி ோிப் பதோடு, அத்தவகய சட்ட ஏற் ோடுகளுடன் கதோடர்புவடய விடயங்கள் அல்லது அவற்றிற்கு 

பநோிவடயோன விடயங்கவளயும் இது விளக்குகிறது. நிலங்கள், கட்டவமப்புகள் மற்றும்  யிர்களுக்கு 

சந்வத விகிதத்தில் இழப்பீடு வழங்குவதற்கோன ஏற் ோட்டிவனயும் இது வழங்குகிறது. 1950 ஆம் 

ஆண்டின் கோைிவகயகப் டுத்தல் சட்டமோனது, முக்கியமோக ஆங்கிபளயோின் கோைி விதிமுவறகள் 

சட்டத்தின் அடிப் வடயில் வடிவவமக்கப் ட்டபதோடு, 1919 ஆம் ஆண்டின் கோைி வகயகப் டுத்துதல் 

சட்டம் மற்றும் 1946 ஆம் ஆண்டின் கோைி வகயகப் டுத்தல் அங்கீகோர நவடமுவறச் சட்டம் மற்றும் 1964 

ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம் இலக்க, கோைிவகயகப் டுத்தல் சட்டத்தினோல் திருத்தப் ட்டவோறோன சட்டம் 

என் னவற்றின் மூலம் ஏற் டுத்தப் ட்டுள்ளது. 
 

நவடமுவறயிலுள்ள கோைி வகயகப் டுத்தல் சட்டம் 1986 ஆம் ஆண்டில் இறுதியோக 

இற்வறப் டுத்தப் ட்ட திருத்தங்களுடன்  ல திருத்தங்கவளயும் ககோண்டுள்ளது. 2008 ஆம் ஆண்டில்  

கோைி வகயகப் டுத்தல் சட்டத்தின் ஒழுங்குவிதிகளில் பமற்ககோள்ளப் ட்ட திருத்தங்கள்  மற்றும் 2009 

ஆம் ஆண்டு சனவோி மோதம் 20 ஆம் திகதி கசவ்வோய்க் கிழவம கவளியிடப் ட்ட 1585/7 ஆம் இலக்க, 

வர்த்தமோனி அறிவித்தல் என் ன “மோற்றீட்டுச் கசலவினத்திவனக்” குறிப்பீடுகசய்ததன் மூலம் 

மீள்குடியமர்த்தலிவனத் திட்டமிடுவகயில் குறிப் ிடத்தக்க தோக்கத்வத ஏற் டுத்தின. 

அட்டவவை 6.1: கோைிவகயகப் டுத்துவதற்கோன நவடமுவற 
 

கசயற் ோடு சம் ந்தப் ட்ட நிறுவனம் 

முன்கமோழிவு தயோோித்தல் மற்றும் சமர்ப் ித்தல் கருத்திட்ட நிவறபவற்று அல்லது அமுலோக்கல் முகவர் 

நில அளவவக்கோன கட்டவளயிவன     கவளியிடல்  
(கோைிவகயகப் டுத்தல் சட்டம், எஸ் 2) 

கோைி மற்றும்  ோரோளுமன்ற மறுசீரவமப்பு அவமச்சு 

அறிவித்தல்கவளத் தயோோித்தல்,  ிரசுோித்தல் (எஸ். 2)  ிரபதச கசயலோளர் 

முன்கூட்டிய வவரபுகவளத் தயோோித்தல் நில அளவவயோளர் திவைக்களம் 

கோைி வகயகப் டுத்தல் கட்டவளயிவன   கவளியிடுதல் (எஸ்,4 ) கோைி,  ோரோளுமன்ற மறுசீரவமப்பு அவமச்சு 

 ிோிவு 04 அறிவித்தல்கவள கவளியிடுதல்,  ிரசுோித்தல்  (எஸ்,4 )  ிரபதச கசயலோளர், அரசோங்க அச்சகம் 

ஆட்பச வன விசோரவைகள் கருத்திட்ட நிவறபவற்று அல்லது அமுலோக்கல் முகவர் 

வர்த்தமோனி அறிவித்தல் (எஸ். 5)  ிரபதச கசயலோளர், அரசோங்க அச்சக திவைக்களம் 

பூர்வோங்கத் திட்டம் தயோோித்தல் நில அளவவயோளர் திவைக்களம் 

வர்த்தமோனி அறிவிப்பு (எஸ். 7)  ிரபதச கசயலோளர் 

விசோரவைகள் (எஸ். 9)  ிரபதச கசயலோளர் 

முடிவு (எஸ். 10-1)  ிரபதச கசயலோளர் 

மதிப்பீடு விவல மதிப்பீட்டுத் திவைக்களம் 



68 

 

வகயளித்தல் (எஸ். 17)  ிரபதச கசயலோளர் 

இழப்பீடு வழங்கல்  ிரபதச கசயலோளர் 

கட்டவள (எஸ். 38 அ) கோைி மற்றும்  ோரோளுமன்ற மறுசீரவமப்பு அவமச்சு, 

அரசோங்க அச்சக திவைக்களம் 
ஏற் ோடுகள் (எஸ். 38 அ) கோைி மற்றும்  ோரோளுமன்ற மறுசீரவமப்பு அவமச்சு, 

அரசோங்க அச்சக திவைக்களம் 
கோலியோகவுள்ள உவடவமயிவனப் க ோறுப்ப ற்றல  ிரபதச கசயலோளர், கருத்திட்ட நிவறபவற்று அல்லது 

அமுலோக்கல் முகவர் 
நிலத்திவனப்  திவு கசய்தல்  ிரபதச கசயலோளர், கருத்திட்ட நிவறபவற்று அல்லது 

அமுலோக்கல் முகவர் 
 

கோைி வகயகப் டுத்தல் மற்றும் தன்னிச்வசயற்ற பவறிடப் டுத்தல் ஆகியவற்றுடன் கதோடர்புவடய 

அவனத்து  ோதகமோன தோக்கங்கவளயும் தீர்த்துவவப் தற்கோன சட்ட ஏற் ோடுகள், கோைி 

வகயகப் டுத்தல் சட்டத்தின் கீழ் ப ோதுமோனதோக இல்வல. நிலத்வத இழந்தவர்களின் சமூக, 

க ோருளோதோர நிவலவமகள் மற்றும் அவர்களின் வருமோனம் மற்றும் வோழ்வோதோரங்கள் மீதோன 

நீண்டகோல  ோதகமோன தோக்கங்கள் குறித்து கோைிவகயகப் டுத்தற் சட்டம் கவனக் குவறவோகவுள்ளது. 

திறந்த சந்வதயில் விற்கப் ட்டோல் கசோத்து உோிவமயோளகரோருவர் எதிர் ோர்க்கும் விவலவயபய 

நிலத்தின் இழப்பீடோக சந்வத க றுமதியில் கசலுத்தப் டுதல் பவண்டுகமன்று கோைி வகயகப் டுத்தல் 

சட்டம்   ோிந்துவரக்கிறது. அபதசமயம், சந்வதப் க றுமதி  மற்றும்  ிற மீள்குடியமர்த்தல் உதவிப் 

க ோதிகவள உள்ளடக்கிய இழப்பீடோக ‘மோற்றீட்டுச் கசலவு’ கசலுத்தப் டுதல் பவண்டுகமன்று 2009 

ஆம் ஆண்டின் ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கியின்  ோதுகோப்புக் ககோள்வகப்   ிரகடனம் எடுத்துவரக்கிறது. 

கோைி வகயகப் டுத்தியதன்  ின்னர் மீள்குடியமர்த்தல் தோக்கங்கவள கண்கோைிக்கும் கசயற் ோடோனது 

கோைி வகயகப்டுத்தல் சட்டத்தின் ஓர் அங்கமோகக் கோைப் டுவதில்வல. 
 

6.1.2  இழப்பீடு வழங்குவதற்கோன பதசிய ககோள்வக (2008) மற்றும்  கோைி வகயகப் டுத்தல் 
ஒழுங்குவிதிகள் (2008) 

1950 ஆம் ஆண்டின் கோைி வகயகப் டுத்தல் சட்டம், பதசிய தன்னிச்வசயற்ற மீள குடியமர்த்தல் 

ககோள்வக மற்றும் கோைி வகயகப் டுத்தல் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுடன் ஏற்புடவமயோன 

ஏவனய  ல சட்டங்கவள அடிப் வடயோகக் ககோண்டும், அரசு முகவர் நிறுவனங்கள்  யன் டுத்துகின்ற 

ஏவனய தற்கோலிக மற்றும் விபசட இழப்பீட்டுப் க ோதிகவள உதோரைமோக வீதி அ ிவிருத்தி அதிகோர 

சவ   யன் டுத்தும் வகபயடு, நிறுத்திவவத்து ப ோதுமோன இழப்பீட்டுக் ககோடுப் னவிவன 

வழங்குவதற்கோன ஏக முவறவமகயோன்றிவன ஏற் டுத்துவதற்கோக 2008 ஆம் ஆண்டு நவம் ர் மோதத்தில் 

இழப்பீட்டிவன கசலுத்துவதற்கோன பதசிய ககோள்வகக்கு அவமச்சரவவ அங்கீகோரம் வழங்கியுள்ளது. 

2008 ஆம் ஆண்டின் கோைி வகயகப் டுத்தல் ஒழுங்குவிதியோனது 2009 ஆம் ஆண்டில் இலங்வக 

நோடோளுமன்றத்தோல் அங்கீகோிக்கப் ட்டதன் கோரைமோக, கோைி வகயகப் டுத்தல் ஒழுங்கு விதிகள் 

பதசிய தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் ககோள்வக மற்றும் இழப்பீட்டிவன கசலுத்துவதற்கோன 

பதசிய ககோள்வக ஆகிய இரண்டு ககோள்வககளும் நவடமுவறக்கு வந்தன. 2008 இன் கோைி 

வகயகப் டுத்தல் ஒழுங்குவிதிகள், இலங்வகயின் சட்ட  ைிச்சட்டகத்தில் பதசிய தன்னிச்வசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல் ககோள்வக மற்றும் இழப்பீட்டிவன கசலுத்துவதற்கோன பதசிய ககோள்வக என் ன 

கூட்டிவைக்கப் ட்டு,கோைி வகயகப் டுத்தல் மற்றும் மீள் குடியமர்த்தலுக்கோன உள்நோட்டு 

ஒழுங்குமுவற கட்டவமப் ிற்கும் மற்றும் தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தலுக்கோன சர்வபதச ோீதியோன 

சிறந்த நவடமுவறகளுக்கும் இவடயில் ஒருங்கிவசவு ஒன்று ஏற் டுத்தப் ட்டது. 
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6.1.3 கோைி வகயகப் டுத்தல் மீள்குடியமர்த்தல் குழு (2013) 

2008 ஆம் ஆண்டு ஓகத்து மோதம் 31 ஆம் திகதிக்கு  முன்னர் ஆரம் ிக்கப் ட்ட ,குறிப்பீடுகசய்யப் ட்ட 

வீதி அ ிவிருத்தித் திட்டங்கள் நீங்கலோக, 2009 ஆம் ஆண்டு  சனவோி மோதம் 20 ஆம் திகதிய  1585/7 ஆம் 

இலக்க, வர்த்தமோனி அறிவித்தல் மூலம் 2008 ஆம் ஆண்டின் கோைிவகயகப் டுத்தல் சட்டத்தின் 

ஒழுங்குவிதிகளுக்கு திருத்தங்கவள அறிமுகப் டுத்தி, கோைி வகயகப் டுத்தல் மீள்குடியமர்த்தல் குழு 

மீளோய்வு முவறகள்  நிறுத்தப் ட்டன. 

எவ்வோறோயினும், கோைி மற்றும்  ோரோளுமன்ற மறுசீரவமப்பு அவமச்சினோல் கவளியிடப் ட்ட  

அதிவிபசட வர்த்தமோனி அறிவித்தலின் கீழ் (2014.05.30 ஆம் திகதிய 1864/54 ஆம் இலக்க, வர்த்தமோனி 

அறிவித்தல்) 2014 ஆம் ஆண்டில் சில திட்டங்களுக்கு கோைி வகயகப் டுத்தல் மீள்குடியமர்த்தல் குழு 

அவமப்பு மீண்டும் அறிமுகப் டுத்தப் ட்டது. 

6.1.4 கோைி அ ிவிருத்திக் கட்டவளச் சட்டம் (1935) 

இக் கட்டவளச் சட்டத்தின் மூலம் வழங்கப் ட்ட அதிகோரம்  மற்றும் அதற்கு அடுத்து வந்த  திருத்தங்கள் 

என் னவற்றிற்கு அவமய,  பகள்விக்குோியோகவுள்ள நிலத்திவன முவறப் டுத்தக் பகோோி அரச கோைிவய 

ஆக்கிரமித்துள்ள குடும் ங்கள்  ிரபதச கசயலோளோிடம் விண்ைப் ிக்கலோம். இது கதோடர் ில் 
வகயகப் டுத்தும் அதிகோோி விசோரவைகயோன்றிவன பமற்ககோண்டு  குறித்த நிலமோனது ஏதும் 

 ைிக்கோக ஒதுக்கீடுகசய்யப் ட்டிருக்கோவிடின் அல்லது பவறு எந்த அரசோங்க பநோக்கத்திற்கும் 

பதவவயில்வல என கருதப் டும் ட்சத்தில், ஆரம் மோக ஒரு வருட கோலத்திற்கு வழங்குவதற்கு 

 ோிந்துவரப் ோர். அதவனத் கதோடர்ந்து, குறித்த கோைிவய அந்ந ருக்கு விற் வன கசய்வதற்கோன  
அனுமதியின்றி  சட்டபூர்வ உோித்கதோன்றுடன் நீண்ட கோல குத்தவகக்கு வழங்கப் டலோம். அத்தவகய 

உோித்துக்கள் ‘ஸ்வர்ைோ பூமி’ (தங்க நிலம்) அல்லது ‘கஜய பூமி’ (கவற்றிக்கோன நிலம்).என்ற 

தவலப் ிட்டு வழங்கப் ட்டு வருகின்றது. 

6.1.5 திருத்தப் ட்ட 1903 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க, இலங்வகப் புவகயிரதக் கட்டவளச் சட்டம் 

‘எவபரனும் ஓர் ஆள் புவகயிரதம் அல்லது புவகயிரதத்பதோடு சம் ந்தப் ட்ட ஏபதனுகமோரு நிலம், 

புவகயிரத நிவலயங்கள் அல்லது புவகயிரதத்பதோடு சம் ந்தப் ட்ட எந்தகவோரு வளோகம் 

என் னவற்றில் அத்துமீறிப்  ிரபவசித்தல் ஆகோது, அவ்வோறின்பரல், அது தண்டவைக்குோிய 

குற்றமோகும்”  என புவகயிரத கட்டவளச் சட்டத்தின் 31 ஆம்  ிோிவு குறிப் ிடுகிறது. ‘அத்தவகய 

ந கரோருவர் புவகயிரதம், அல்லது அதபனோடு கதோடர்புற்ற ஏபதனுகமோரு நிலம், நிவலயம் அல்லது  ிற 

வளோகங்கவள விட்டும் கவளிபயறுமோறு புவகயிரத அதிகோோிகயோருவோினோல் எவபரனுகமோருவர் 

அவ்வோறு பகோரப் ட்டும், அவர் அவ்வோறு கசய்யவில்வலயோயின்...... , அது ஒரு தண்டவைக்குோிய 

குற்றமோகும், என் பதோடு அந்ந ர் அத்தவகய புவகயிரத அதிகோோிகளினோல் அங்கிருந்து 

கவளிபயற்றப் டலோம்...’ என்றும் சட்டம் பமலும் குறிப் ிடுகின்றது. “புவகயிரதம்” என்ற 

வோர்த்வதயோனது ஏற்கனபவ கட்டப் ட்ட அல்லது கட்டப் ட்டுக்ககோண்டிருக்கும் நிவலயிலுள்ள 

புவகயிரதத்பதோடு சம் ந்தப் ட்ட அவனத்து விடயங்கவளயும் உள்ளடக்குகிறது என் தோல், 

“[புவகயிரதத்தின்]  ோவதயிலுள்ள புவகயிரதத்தின்  ோவதப்  யன் ோட்டுோிவமவய எவரோலும் 

வகயகப் டுத்த முடியோது.” என்றும் 1935 ஆம் ஆண்டில் அதியுயர் நீதிமன்றத்தினோல் வழங்கப் ட்ட 

தீர்ப்க ோன்று கதளிவு டுத்துகிறது. 
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6.1.6  1947 ஆம் ஆண்டின் 8 ஆம் இலக்க, அரச கோைிகள் கட்டவளச் சட்டம் 
 

இக்கட்டவளச் சட்டம் 1947 ஆம் ஆண்டின் 8  ஆம்  இலக்க, அரச கோைிகள் கட்டவளச் சட்டகமன 

அறியப் டுகின்றது. சட்டத்தின் (ஆ)  ிோிவோனது, வழங்கப் ட  முடியுமோன  நில மோனியங்கள்  மற்றும்  

குறித்த மோனியங்களுக்கோக க றப் டபவண்டிய வோடவககள் என் னவற்வற விளக்குகிறது. 
 

அவ்வோபற, சட்டத்தின் 22 ஆம்  ிோிவோனது மோனியம் வழங்கலோனது 50 வருட  கோலப் குதிக்கு 

மோத்திரபம வழங்கப் டலோம் என் தவனயும் கட்டவளச் சட்டத்தில் ககோடுக்கப் ட்டுள்ள 

 ோிந்துவரக்கப் ட்ட  டிவத்வத மோனியத்தில் வககயழுத்திட அங்கீகோிக்கப் ட்ட அதிகோோியோல் 

நிரப் ப் ட்டு வககயோப் மிடப் ட பவண்டும். அரச கோைியிவன பகோரும் ஒருவர் அப் குதியின் 

அரசோங்க அதி ோிடம் முவறயிட பவண்டும். அதற்கவமய, அத்தவகய ந ர் கோைி ஆவையோளர் 

அல்லது அப் குதி  அரசோங்க அதி ோினோல் தீர்மோனிக்கப் டுகின்ற வோடவகவயச் கசலுத்துதல் 

பவண்டும். 
 

புவகயிரத க ோது முகோவமயோனவர் தனது அதிகோரத்திற்கு உட் ட்ட நிலங்கவள வோடவகக்கு 

விடுவதற்கோன ஏற் ோடுகவளயும் இச்சட்டம் உள்ளடக்கியுள்ளது. இக்கருத்திட்டம் கோரைமோக 

அத்தவகய நிலங்கள்  ோதிக்கப் டுமோயின், புவகயிரதத் திவைக்களத்துடன் வககயழுத்திடப் ட்ட 

ஒப் ந்தத்தில் குறிப் ிடப் ட்டுள்ளவோறு எஞ்சிய கோலத்திற்கு இழப்பீடு வழங்கப் டும். 

6.1.7  1970 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க, அரச கோைிகள் (உவடவம மீட்பு) சட்டம் 

அரச கோைியின் ஒரு துண்டு நிலம் ஆக்கிரமிக்கப் ட்டுள்ளதோ அல்லது சட்டோீதியற்ற முவறயில் 

வகயகப் டுத்தப் ட்டுள்ளதோ என் தவன சட்டத்தின் கீழ் நியமிக்கப் ட்டுள்ள  தகுதிவோய்ந்த 

அதிகோோிகயோருவருக்கு மோத்திரபம தீர்மோனிக்க முடியும். இந்நிவலயில், அத்தவகய ந ர் 30 

நோட்களுக்குள் குறித்த நிலத்வத கவறுதோக்கபவண்டுகமன்றும், கவற்று நிலத்திவன அதிகோரசவ க்கு 

வகயளிக்கபவண்டும் என்றும் அறிவித்தகலோன்று குறித்த அதிகோரயினோல் அனுப் ப் டும். இது 

கதோடர் ில் ஏபதனும் விசோரவையிவன பமற்ககோள்ளபவோ அல்லது அறிவித்தல் கதோடர் ோக 

எவவரபயனும்   ிரதிநிதித்துவப் டுத்தபவோ எவருக்கும் உோிவமயில்வல. 

6.1.8  1871 ஆம் ஆண்டின் 22 ஆம் இலக்க, நீளுவடவமயுோித்துக் கட்டவளச் சட்டம் 

இக்கட்டவளச் சட்டத்தின் 3 ஆம், 13  ிோிவுகளின் கீழ், தனியோர் நிலங்கவள ஆக்கிரமித்து, 

குவறந்த ட்சம் 10 ஆண்டுகளோக அந்நிலத்தில் குடிபயறியுள்ள  குடும் ங்கள், குறித்த நிலத்திற்கோக  

நீளுவடவமயுோித்துக்கோக உோிவமபகோோி நீதிமன்றங்கள் ஊடோக விண்ைப் ிக்கலோம். 
 

அரசோங்கத்தினோல் கசோத்துக்கள் கட்டோயமோக அல்லது அரசோங்கத்திற்கு வழங்கப் ட்டுள்ள 

அதிகோரங்கவளப்  யன் டுத்தி இழப்பீட்டுக் ககோடுப் னவு சட்டங்கவளச் கசயற் டுத்தி 

வகயகப் டுத்துவகயில், குறித்த கசோத்துக்களின் க றுமதியோனது, அமுல் டுத்தப் ட்ட ஒரு சில 

கட்டுப் ோடுகள், நி ந்தவனகள் மற்றும் சூழ்நிவலகளின் அடிப் வடயில் தீர்மோனிக்கப் ட  

பவண்டியுள்ளபதோடு, விபசட பநோக்கங்களுக்கோக கட்டோய கசோத்துக் ககோள்வனவிவன  ின்வரும் 

அடுத்துவருகின்ற ஏவனய நியதிச் சட்டங்கள் இயலுமோக்குவபதோடு, “சந்வதப்க றுமதி” இன் 

நியதிகளில் இழப்பீட்டிவன வழங்குவதற்கும் அவவ தவலயிடுகின்றன. 
 

• 1978 ஆம் ஆண்டின் 41 ஆம் இலக்க, நகர அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ ச் சட்டம் 

• 1979 ஆம் அண்டின் 17 ஆம் இலக்க, பதசிய வீடவமப்பு அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ ச் சட்டம் 

• 1978 ஆம் ஆண்டின் 4 ஆம் இலக்க,  ோோிய ககோழும்பு க ோருளோதோர ஆவைக்குழுச் சட்டம் 

• 1946 ஆம் ஆண்டின் நகர மற்றும் கிரோமப்புற திட்டமிடல் கட்டவளச் சட்டம் 
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• 1972 ஆம் ஆண்டின் 01 ஆம் இலக்க, நிலச் சீர்திருத்தச் சட்டம் - 1972 ஆம் ஆண்டின் 26 ஆம் 

இலக்க, நிலச் சீர்திருத்தச் சட்டம்  

• 1968ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்க, ககோழும்பு மோவட்ட(தோழ் நிலப்  ிரபதசங்கள்) மீட்கடடுத்தல் 

மற்றும் அ ிவிருத்திகசய்தல் சவ ச் சட்டம் 

• 1972 ஆம் ஆண்டின் 07 ஆம் இலக்க, வோடவகச் சட்டம் மற்றும் அதன் மீதோன 1980 ஆம் ஆண்டின் 

55 ஆம் மற்றும் 2002 ஆம் அண்டின் 26 ஆம் இலக்கத் திருத்தங்கள் 

• 1972 ஆம் ஆண்டின் 05 ஆம் இலக்க, கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் சட்டம்  

• 1973 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க வீட்டுடவமச் கசோத்துக்கள் சட்டங்களின் உச்சவரம்பு 

• 1973 ஆம் அண்டின் 11 ஆம் இலக்க,  இருப் ிடக் கூறு கசோத்தோண்வமச் சட்டம் 

• கவரபயோரப்  ோதுகோப்புச் சட்டம். 

• 1979 ஆம் அண்டின் 58 ஆம் இலக்க,கமநலச் பசவவகள் சட்டம் 

• 1956 ஆம் ஆண்டின் 45 ஆம் இலக்க, 1973 ஆம் ஆண்டின் 37 ஆம் இலக்க, வீதிகள் மற்றும் க ோது 

வழிகள் சட்டம் 
 

பதசிய வீடவமப்பு அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ யோல் ஒழுங்குறுத்தப் ட்ட நிலங்கவள ஆக்கிரமித்து, 

வீட்டுக் குடியிருப்புகள் அவமக்கப் ட்டு, அவர்களின் உோித்துோிவமவய உறுதிப் டுத்துகின்ற 

உறுதிப் த்திரம் அதன் சட்டத்தின் கீழ் நிவறபவற்றப் ட்டு, வழங்கப் ட்டுள்ள அதிகளவிலோன   

குடியிருப் ோளர்கள் இப்  ிோிவில் உள்ளனர் என் வதயும் கவனத்திற் ககோள்ளபவண்டும்.  

6.1.9 1931 ஆம் அண்டின் 19 ஆம் இலக்க,க ௌத்த விகோவரகள் கட்டவளச் சட்டம் 
 

இதன் முதன்வமச் சட்டம் ஆங்கிபலயரோல் 1886 ஆம் ஆண்டு  அறிமுகப் டுத்தப் ட்டபதோடு, இது 

மீண்டும் 1931 ஆம் ஆண்டில் திருத்தப் ட்டது.பகோயில்களுக்கும் பதவோலயங்களுக்கும் (கதய்வங்கள் 

அல்லது பதவ வழி ோட்டுத் தல நிலங்கள்) ஆட்சியோளர்களோல் அர்ப் ைிப்புச் கசயலின் கீழ் 

நன்ககோவடயோக சில சமயங்களில் “சன்னோசோக்கள்” (ஆவை) மூலம் முடியோட்சிகளோல்.கடந்த 

கோலத்தில் வழங்கப் ட்ட  நிலங்கவள இச்சட்டம் வகயோளுகிறது. 

1931 ஆம் அண்டின் 19 ஆம் இலக்க,க ௌத்த விகோவரகள் கட்டவளச் சட்டம் உதோரைமோக கட்டவளச்  
சட்டத்தின் எல்வலக்குள் வரும் பகோயில் கசோத்துக்கவள நிர்வகிப் தற்கோக சட்டத்தின் நியதியின் 

 ிரகோரம் அறங்கோவலர்கவள நியமிப் தற்கோன அதிகோரத்திவன சட்டம் வழங்குகிறது. இத்தவகய 

பகோவில் கசோத்துக்களில் கைிசமோன  குதி ‘அ ிவிருத்தி’ கசய்யப் டோத நிவலயில்  குவறந்த ட்ச 

இவடயூறுகளுடன் கோடுகளோகபவ கோைப் டுகின்றன. அறங்கோவலர்களின் நிர்வோகத்தின் கீழுள்ள 
அவவ  குறிப் ோக, க ோது பநோக்கங்களுக்கோக வகயகப் டுத்தப் டுமோயின் பகோயில்கள் மற்றும் 
பதவோலயங்களின்  ோதுகோவலர்கள் இழப்பீடுக றுவதற்கோன உோிவமகள் இந்த சட்டத்தில் ஏவனய 

ஏற் ோடுகளுக்கு பமலதிகமோக குறிப் ிடப் ட்டுள்ளன. 

6.1.10  1980 ஆம் மற்றும் 1988 ஆம் ஆண்டுகளின் பதசிய  சுற்றோடல் சட்டம் 

1988 ஆம் ஆண்டின் 58 ஆம் இலக்க சட்டத்தோல் திருத்தப் ட்டவோறோன, 1980 ஆம் ஆண்டின் 47 ஆம் 

இலக்க, பதசிய சுற்றோடல் சட்டமோனது, தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தலுடன் சம் ந்தப் ட்ட சில 

ஏற் ோடுகவளக் ககோண்டுள்ளது.1995 க ப்புரவோி 23 ஆம் திகதிய 859/14, ஆம் இலக்க, வர்த்தமோனி 

அறிவித்தலில் பத.சு.அ இன்  குதி IV - இ  ிோிவினோனது, மத்திய சுற்றோடல் அதிகோர சவ யின் 

அங்கீகோரம் பதவவப் டும் கருத்திட்டங்கள் மற்றும்  ைிகவள தீர்மோனிக்கிறது. 100 அல்லது அதற்கு 

பமற் ட்ட வீட்டுடவமகளின் தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தலுக்கு தீர்வு கோண் தற்கோன 

கசயற் ோட்டுத் திட்டத்திவன உருவோக்குவதற்குத் பதவவயோன விடயங்கவள அட்டவவையின் 12 
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ஆவது விடயம் வி ோிக்கிறது.இந்த மீள்குடியமர்த்தலுக்கோன கசயற் ோட்டுத் திட்டமோனது சுற்றோடல் 

மதிப்பீட்டு அறிக்வகயின் உ  திட்டமிடல் ஆவைமோக ஏற்றுக் ககோள்ளப் டுகின்றது. 

6.1.11 வறிபயோர் சட்டக்  கட்டவளச் சட்டம் 

1939 ஆம் ஆண்டின் 30 ஆம் இலக்க, வறிபயோர் சட்டக் கட்டவளச் சட்டமோனது ஆரம் த்தில் ககோழும்பு, 

கண்டி மற்றும் கோலி மோநகரோட்சிகளில் அறிமுகப் டுத்தப் ட்டபதோடு, நோட்டின்  ிற  குதிகளுக்கும் 

சமூகப்  ோதுகோப்பு வவலயவமப் ிவன விோிவு டுத்துவதன் மூலம் 1947 ஆம் ஆண்டில் சமூகப் 

 ோதுகோப்பு ஆவைக்குழுவினோல் இது பமலும்  லப் டுத்தப் ட்டது. வறிய மக்களின் நலனுக்கோக 
இயற்றப் ட்ட க ரும் ோலோன சமூக  ோதுகோப்பு வவலயவமப்புக்கள் பமற்குறித்த கட்டவளச் 

சட்டத்திவன அடிப் வடயோகக் ககோண்வமந்துள்ளன. உதோரைமோக, ஜனசவிய மற்றும் சமுர்த்தி 

(தற்ப ோவதய நிகழ்ச்சித் திட்டம்) நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் ப ோன்ற அவனத்து வறுவம ஒழிப்புத் 

திட்டங்களும் இக் கட்டவளச் சட்டத்திவன அடிப் வடயோகக் ககோண்டவமந்துள்ளன. இந் நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்களின் முக்கிய பநோக்கம் வறிய மக்கள் என அவடயோளங் கோைப் ட்ட மக்களின் வோழ்க்வகத் 

தரத்வத பமம் டுத்துவதோகும். 

6.1.12 மகளிர் மற்றும் சிறுவர்  ோதுகோப்புக் கட்டவளச் சட்டம் 
 

சிறுவர்கள் மற்றும் இளம் வயதினவரகதோழிலுக்கு அமர்த்துவதற்கோன சட்ட ஏற் ோடுகள் மிகவும் 

சிக்கலோனவவ என் பதோடு, இப் ிரச்சிவனயிவனப்  ல கட்டவளச் சட்டங்கள் தீர்த்துவவக்கின்றன. 

சிறுவர்கவளப்  ோதுகோப் தும் அவர்களின் கல்வி மற்றும் ஓய்வுக்கோன அவமதியோன சூழவல 

வழங்குவதும்  இக் கட்டவளகளின் அல்லது சட்டங்களின் பநோக்கமோகும். 
 

இலங்வக அரசோங்கத்தினோல் 1993 ஆம் ஆண்டு மோர்ச்சு மோதத்தில் கவளியிடப் ட்ட  ‘மகளிர் சோசனம்’ 

பமபல வி ோிக்கப் ட்ட அபத சிந்தவனவய  ிரதி லிக்கிறது. இதற்கு பமலதிகமோக, க ண்கவள 

 ோலியல் துன்புறுத்தல், துஷ் ிரபயோகம் கசய்தல் மற்றும் கடத்தல் ப ோன்ற குற்றங்கவள இன்னும் 

கதளிவோக வவரயறுத்துள்ளபதோடு, இத்தவகய குற்றங்களுக்கோன தண்டவனகவளயும் 

கடுவமயோக்கியுள்ளன.  பமலும், ‘2005 ஆம் ஆண்டின் 34 ஆம் இலக்க வீட்டு வன்முவறத் தடுப்புச் சட்டம்’ 

க ண்கள் மற்றும் சிறுவர்களுக்கு எதிரோக  ோலியல் துன்புறுத்தல், துஷ் ிரபயோகம் மற்றும் கடத்தல் 

ஆகியவற்வறத் தடுத்து, க ண்களுக்கு எதிரோக சட்டப்பூர்வ  ோதுகோப் ிவன  வழங்குகிறது. 

6.1.13 கதோழிற் சட்டம் 

இலங்வகயில் கதோழில் சட்டம் 25 கட்டவளகவளக் ககோண்டுள்ளது. குறித்த சட்டங்கள் யோவும் கதோழில் 

திவைக்கள ஆவையோளர் நோயகத்தினோல் நிர்வகிக்கப் டுகின்றன. இருப் ினும், அவற்றுள் மிக 

முக்கியமோனவவகளோக  ின்வருவன, 
 

• 1941 ஆம் ஆண்டின் 27 ஆம் இலக்க, சம் ளச் சவ கள் கட்டவளச் சட்டம் 

• 1934 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இலக்க,கதோழிலோளர் நட்டஈட்டுக் கட்டவளச் சட்டம் 

• 1935 ஆம் ஆண்டின் 14 ஆம் இலக்க, கதோழிற்சங்க கட்டவளச் சட்டம் 

• 1954 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இலக்க, கவட, கோோியோலச் சட்டம் 

• 1865 ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் இலக்க,பசவவ ஒப் ந்த கட்டவளச் சட்டம் 

• 1983 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்க,  ைிக்ககோவட ககோடுப் னவுச் சட்டம் 

• 1956 ஆம் ஆண்டின் 47 ஆம் இலக்க க ண்கள், இவளஞர்கள் மற்றும் சிறுவர்கவள 

கதோழிலுக்கமர்த்தல் சட்டம் 
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• 1998 ஆம் ஆண்டின் 50 ஆம் இலக்க, பதசிய சிறுவர்  ோதுகோப்பு அதிகோர சவ ச் சட்டம்  

• 1980 ஆம் ஆண்டின் 46 ஆம் இலக்க, ஊழியர்  நம் ிக்வக நிதியச் சட்டம் 

• 1958 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்க, ஊழியர் பசமலோ  நிதிச் சட்டம் 
 

6.2  ககோள்வகப்  ைிச்சட்டகம் 

கோைி வகயகப் டுத்தல் சட்டமோனது நிலம், கட்டவமப்புகள் மற்றும்  யிர்கள் என் னவற்றிற்கு 

மோத்திரம் இழப்பீடு வழங்குகிறபதோடு,  கோைி வகயகப் டுத்துவதன் கோரைமோக ஏற் டுகின்ற முக்கிய  

மீள்குடியமர்த்தல்  ிரச்சிவனகளுக்கு தீர்வு கோண் தற்கும், ோதிப்புகவளத் தைிப் தற்கோன அல்லது 

தவிர்ப் தற்கோன மீள்குடியமர்த்தல் ஏற் ோடுகள் இச்சட்டத்தில் கோைப் டுவதில்வல. இதற்கு 
பமலதிகமோக, கருத்திட்டத்தோல்  ோதிக்கப் ட்ட நில உோித்தற்ற வீட்டுடவமயோளர்கள் மற்றும் நிலத்வத 

நம் ியிருக்கும் ஏவனபயோருக்கும் கோைி வகயகப் டுத்தல் சட்டத்தின்  கீழ் உதவ முடியோதுள்ளது. 

மக்கள் மீதோன  ோதிப்புகவளத் தவிர்ப் து அல்லது குவறப் து ப ோன்ற மோற்றுத் திட்ட விருப் ங்கவள 

ஆரோய்வது ப ோன்ற முக்கிய மீள்குடிபயற்றப்  ிரச்சிவனகவளத் தீர்ப் தில் கோைி வகயகப் டுத்தல் 

சட்டத்திலுள்ள  தற்ப ோவதய இவடகவளிகவள நிவர்த்தி கசய்வதற்கோக, இலங்வக அரசோங்கம் 

(அவமச்சரவவ ஊடோக) தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தலுக்கோன பதசிய ககோள்வகவய 2001 ஆம் 

ஆண்டு பம மோதம் 24 ஆம் திகதி ஏற்றுக்ககோண்டது. கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களுடன்  
கலந்தோபலோசிப் தன் அவசியத்வதயும், மீள்குடியமர்த்தல்  ைியில் அவர்கள் கசயலுக்கமிக்க 

 ங்பகற் ிவனயும் தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தலுக்கோன பதசிய ககோள்வகவய 

எடுத்துக்கோட்டுகிறது. 

6.2.1 பதசிய தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தற் ககோள்வக 

  ின்வருவனவற்வற உறுதிகசய்வதற்கோக அரசோங்கம் 2001 ஆம் ஆண்டில் பதசிய தன்னிச்வசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தற் ககோள்வகயிவன அமுல் டுத்தியது. (i) கருத்திட்டதினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்கள் 

நியோயமோகவும், ப ோதுமோனதோகவும் இழப்பீடுவழங்கப் ட்டவம, பவறிடப் டுத்தப் ட்டவம மற்றும் 

புனர்வோழ்வளிக்கப் ட்டவம (ii) கருத்திட்டத்வத கசயல் டுத்துவதில் ஏற் ட்ட தோமதங்கள் மற்றும் 

அத்துமீறிய கசலவினங்கள் குவறக்கப் ட்டவம (iii) கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்கள் மற்றும் 

உ சோர சமூகங்கள் என் னவற்றிற்கு இவடயில் சிறந்த சமூக நல்லுறவுகவள ஏற் டுத்தப் ட்டவம, 

மற்றும் (iv) கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களின் வருமோனம் மற்றும் வோழ்வோதோர மூலங்கவள 

மறுசீரவமக்கப் ட்டவம மற்றும் பமம் டுத்தப் ட்டவம என் னவோகும். 

1950 ஆம் ஆண்டின் கோைி வகயகப் டுத்தல் சட்டம் மற்றும் அதன் மீதோன திருத்தங்கள், 1980 ஆம் 

அண்டின் பதசிய சுற்றோடல் சட்டம் (1988 இல் திருத்தப் ட்டது) மற்றும்  நகர அ ிவிருத்தி அதிகோர 

சவ ச் சட்டம் மற்றும் கவரபயோரப்  ோதுகோப்புச் சட்டம், சட்டங்களின் ஒழுங்குவிதிகள் ப ோன்ற 

ஏற்புவடயதோன ஏவனய  ல சட்டங்கள் மற்றும் கோைி வகயகப் டுத்தல், இழப்பீடு வழங்கல், 

கலந்தோபலோசித்தல், வருமோனத்திவன சீரவமத்தல் மற்றும் பமம் டுத்தல் கதோடர் ிலோன 

நீதிமன்றங்களின் சட்டக் கருத்துக்கள் என் னவற்றிவன பதசிய  தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தற் 

ககோள்வக  அடிப் வடயோகக் ககோண்டுள்ளது. 

 ககோள்வகயின் குறிக்பகோள்கள்: 

 கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்கவள விவனத்திறன் மற்றும் சுயநிவலப ற்றுத்தன்வம 

அடிப் வடயில் புனர்வோழ்வளித்து, அதன் மூலம் எதிர்மவறயோன தன்னிச்வசயற்ற 
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மீள்குடியமர்த்தற் தோக்கங்கவளத் தவிர்த்தல், குவறத்தல் மற்றும் தைித்தல். 
 

 கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களுக்கு முழுவமயோகவும் உடனடியோகவும் இழப்பீடுகள் 

வழங்கப் ட்டு, அவர்கள் கவற்றிகரமோக மீள்குடிமர்த்தப் டுவதவன உறுதிகசய்தல். 

இடம்க யர்ந்த ந ர்களின் வோழ்வோதோரங்கவள மீளத்தோ ித்து, பமம் டுத்தப் ட வோழ்க்வகத் 

தரத்திவன ஏற் டுத்தல். 

 கருத்திட்ட அ ிவிருத்தி பநோக்கங்களுக்கோக அரசு கட்டோயமோக நிலத்திவனக் 

வகயகப் டுத்தியதன் கோரைமோக மக்களுக்கு  வறுவம நிவல ஏற் டோது என் வத 

உறுதிப் டுத்தல். 
 

 கட்டோய நிலக் வகயகப் டுத்தல் கோரைமோக ஏற் டுகின்ற உடல், உள, கலோச்சோர, சமூக மற்றும் 

 ிற தோக்கங்கவளக் வகயோள்வதற்கோக கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களுக்கு 

உதவுதல். 

 எளிதில் அணுகக்கூடியதும் உடன்  திலளிக்கக்கூடியதுமோன மனக்குவற தீர்க்கும் க ோறிமுவற 

ப ோன்ற மனக் குவறகவளத் தீர்ப் தற்கோன கசயல்முவறகள் குறித்து கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்ட அவனத்து மக்களுக்கும் அறிவூட்டுதல்.  
 

 உடன் ட்ட கோல வவரயவறயினுள் மதியுவரசோர்ந்த, கவளிப் வடத்தன்வமமிக்க மற்றும் 

க ோறுப்புவோய்ந்த தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் கசயன்முவற ஒன்றிவன 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்கள் மற்றும் கருத்திட்ட நிவறபவற்று முகவர் நிறுவனம் 

என ன வவத்திருத்தல். 
 
 

ககோள்வகக் பகோட் ோடுகளோக: 

 கருத்திட்டத்திற்கோன மோற்று வழிகவளயும் கருத்திட்டத்திற்குள் கோைப் டுகின்ற மோற்று 

வழிகவளயும் மீளோய்வுகசய்து தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தலிவன முடிந்தவவர தவிர்த்தல். 

 தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தற் கசயற் ோடு தவிர்க்கமுடியோத சந்தர்ப் த்தில், 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்கள் தம்வம மீண்டும் நிவலப் டுத்திக் 

ககோள்வதற்கோகவும், தமது வோழ்க்வகத் தரத்திவன பமம் டுத்திக்ககோள்வதற்கோகவும் 

அவர்களுக்கு உதவுதல். 

  ோலின சமத்துவம் மற்றும் சம ங்கு என் ன கருத்திட்டம் முழுவதிலும் உறுதி கசய்யப் ட்டு, 

 ின் ற்றப் டுதல். 

 கருத்திட்டத்தின்  ஆரம்  கட்டத்திலபய  கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் டுகின்ற மக்கவள 

பவறிடப் டுத்தலுக்கோன  குதிகள், வோழ்வோதோர இழப்பீட்டுப் க ோதிகள் மற்றும் பமம் ோட்டு 

விருப் த்பதர்வுகள் என் னவற்றிவன பதர்ந்கதடுப் தில் முழுவமயோக ஈடு டுத்தல். 

 நிலம் இழக்கப் டுவகயில் இழப்பீட்டுக்கோன மோற்றுத் தீர்வோக மோற்று நிலம் கோைப் டல் 

அவ்வோறின்பரல், மோற்றுத் பதர்வோக  ை இழப்பீடு கோைப் டல். 

 நிலம், கட்டவமப்புகள்,  ிற கசோத்துக்கள்,  வருமோனம் மற்றும் வோழ்வோதோர இழப்புகள் 

என் னவற்றிற்கோன இழப்பீடோனது, பூரை மோற்றீட்டுச் கசலவினத்தின் அடிப் வடயில் 

அவமதல், அதவன உடனடியோக கசலுத்துதல்,  ோிவர்த்தவன கசலவுகவளயும் அதில் 

உள்ளடக்குதல். 

 மோகோை மற்றும் உள்ளூரோட்சி சவ களின் பூரை  ங்பகற்புடன் மீள்குடியமர்த்தற் 

கசயற் ோட்டிவனத் திட்டமிடப் ட்டு கசயற் டுத்தல். 

 சமூக மற்றும் க ோருளோதோர ோீதியோகப்  ோதிக்கப் ட்டவர்களுக்கு உதவும் வவகயில்  ங்பகற்பு 

மதியுவர நடவடிக்வககவள வடிவவமத்து கசயல் டுத்துதல்,  அவற்வற உ சோர 

சமூகங்களுடன் ஒருங்கிவைப் தற்கோன கதளிவோன திட்டத்திவனக் ககோண்டிருத்தல். 

 மீள்குடியமர்த்தப் டுபவோருக்கும், உ சோர சமூகங்களுக்கும் க ோதுவோன கசோத்து வளங்கள் 
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மற்றும் சமூக, க ோதுச் பசவவகள் என் னவற்றிவன வழங்கல். 

 கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் டும் மக்கள்  கருதிட்டம் கோரைமோக வறுவம நிவலக்கு 

உட் டதிருப் தற்கோக மீள்குடியமர்த்தற் கசயற் ோட்டிவன அ ிவிருத்தித் திட்டமோக 

வடிவவமத்தல். 

 நிலம் அல்லது  ிற கசோத்துக்களுக்கு உோித்துோிவமப்  த்திரங்கவளக் ககோண்டிரோத 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் டுகின்ற மக்கவள நீதியும் நியோயமோகவும் நடோத்துதல், 

அவர்களுக்கும் இழப்பீடும் கிவடக்கப்க றுவதற்கோன வழிகவள ஏற் டுத்தல். 

 இலகுவில்  ோதிக்கப் டக்கூடிய குழுக்கள் அவடயோளம் கோைப் ட்டு, அவர்களின் வோழ்க்வகத் 

தரத்திவன பமம் டுத்துவதற்கோன தகுந்த உதவிகள் வழங்கப் டுதல். 

 இழப்பீடு, மீள்குடியமர்த்தல், வருமோன சீரவமப்பு மற்றும் பமம் ோடு என் ன கதோடர் ோன முழு 

கசலவினங்கவளயும் கருத்திட்ட நிவறபவற்று முகவர் நிறுவனங்கள் க ோறுப்ப ற்றல். 
 

இக்ககோள்வக ஏற்புடவமயோக்கப் டுவது: 
 

 அ ிவிருத்தியினோல் தூண்டப் ட்ட அவனத்து வவகயோன கோைி வகயகப் டுத்தல்கள் அல்லது 

அரசுவடவமகவள மீட்கடடுத்தல் கசயற் ோடுகள் மீதும், மற்றும் 

 நிதியளிப்பு மூலங்கவளப் க ோருட் டுத்தோது அவற்றின் அவனத்துக் கருதிட்டங்கள் மீதும். 
 

பதசிய தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் கருத்திட்டத்திவன கோைி மற்றும் கோைி அ ிவிருத்தி 

அவமச்சு கசயற் டுத்துகிறது. இது மத்திய சுற்றோடல் அதிகோர சவ , நில அளவவயோளர் திவைக்களம், 

விவல மதிப்பீட்டுத் திவைக்களம், சம் ந்தப் ட்ட அவமச்சுகள் மற்றும்  ிரபதச கசயலகங்கள் 

உள்ளிட்ட க ோது நிறுவனங்களின்  ரந்தளவிலோன வவலப் ின்னலுடன்  கசயற் டுத்தப் டுகின்றது. 
 

 

 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்கள் நியோயமோன மற்றும் சமமோன முவறயில் 

நடத்தப் டுவவதயும், நிலம் வகயகப் டுத்துதல் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோடு கோரைமோக 

அவர்கள் வறுவமநிவலக்கு தள்ளப் டமோட்டோர்கள் என் வதயும் பதசிய தன்னிச்வசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல் ககோள்வக உறுதிகசய்கிறது. ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கியின்  தன்னிச்வசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல்  ோதுகோப்புக் ககோள்வகக் பகோற் ோடுகள்  மற்றும் அதன் பதவவப் ோடுகள் 

உள்ளடங்கலோக தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டில் சர்வபதச ோீதியோன சிறந்த 

நவடமுவறகவள  ின் ற்றி கருத்திட்டத்திவன திட்டமிடுவதற்கும் கசயற் டுத்துவதற்குமோன 

 ைிச்சட்டகம் ஒன்றிவனத் தோ ிப் தற்கும் இக்ககோள்வக இயலுமோக்குகிறது. 
 

6.2.2 2009 ஆம் ஆண்டின் ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கியின்  ோதுகோப்புக் ககோள்வகக் கூற்று 

தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் சோத்தியமோனதோவுள்ள அவனத்து சந்தர்ப் ங்களிலும் 

மீள்குடியமர்த்தலிவனத் தவிர்த்தல், கருத்திட்டம் மற்றும் வடிவவமப்பு மோற்றீடுகவள ஆரோய்வதன் 

மூலம் தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தலிவனக் குவறத்தல், கருத்திட்டத்திற்கு முன்வனய 

நிவலகபளோடு ஒப் ிட்டு கமய் நியதிகளில் இடம்க யர்ந்த அவனத்து மக்களின் வோழ்வோதோரங்கவளயும் 

ஆகக் குவறந்தது மீள்நிவலப் த்தல் அல்லது அதிகோித்தல், மற்றும் இடம்க யர்ந்த  ஏவழ மக்கள் மற்றும்  

ஏவனய  இலகுவில்  ோதிப் வடயக் கூடிய குழுக்களின் வோழ்வகத் தரத்திவன பமம் டுத்தல் என் ன 

ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கியின் தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல்  ோதுகோப்புக் ககோள்வகயின் 

பநோக்கங்களோக கோைப் டுகின்றன. 
 

தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல்  ோதுகோப்பு ககோள்வககள், (i) தன்னிச்வசயற்ற நிலம் 

வகயகப் டுத்தலிவன, அல்லது (ii) நில  யன் ோட்டன் மீதோன தன்னிச்வசயற்ற மட்டுப் ோடுகவள 

அல்லது சட்டப்பூர்வமோக குறித்கதோதுக்கப் ட்ட பூங்கோக்கள் மற்றும்  ோதுகோக்கப் ட்ட  குதிகளுக்கோன 

அணுகல் என் னவற்றின் விவளவோக  க ளதீக இடப்க யர்வு (பவறிடப் டுத்தல்,குடியிருப்பு 
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நிலத்திவன இழத்தல் அல்லது தங்குமிடத்திவன இழத்தல்) மற்றும் க ோருளோதோர ோீதியோன 

இடப்க யர்வு (நிலம், கசோத்துக்கள், கசோத்துக்களுக்கோன அணுகல், வருமோன மூலங்கள் அல்லது 

வோழ்வோதோரத்திற்கோன வழிமுவறகவள இழத்தல் என் னவற்றிவன உள்ளடக்குகிறது. அத்தவகய 

இழப்புகள் மற்றும் தன்னிச்வசயற்ற கட்டுப் ோடுகள் முழு அளவிபலோ அல்லது  குதியளவிபலோ, 

நிரந்தரமோகபவோ அல்லது தற்கோலிகமோனதோகபவோ இருந்த ப ோதிலும் தன்னிச்வசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல்  ோதுகோப்புகள் அவற்றின் மீது ஏற்புடவமயோக்கப் டுகின்றன.   

தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமரல் ககோள்வகக் பகோட் ோடுகள்: 

 கடந்த கோல, நிகழ்கோல மற்றும் எதிர்கோல தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் தோக்கங்கள் 

மற்றும் இடர்வுகவள அவடயோளம் கோண் தற்கோக கருத்திட்டத்வத ஆரம் த்தில் ஆயந்தறியவும் 

மீள்குடிபயற்ற தோக்கங்கள் மற்றும் இடர்வுகளுடன் கதோடர்புவடய  ோலின  குப் ோய்வு உட் ட 

இடம்க யர்ந்த ந ர்களின் கைக்ககடுப்பு மற்றும்  அல்லது சனத் கதோவக கைக்ககடுப் ின் 

மூலம் மீள்குடிபயற்ற திட்டத்தின் பநோக்கத்வத தீர்மோனித்தல். 
 

  ோதிக்கப் ட்ட ந ர்கள், உ சோர சமூகங்கள் மற்றும் சம் ந்தப் ட்ட அரச சோர் ற்ற 

நிறுவனங்கள் என் னவற்றுடன் கருத்பதோட்டமிக்க கலந்தோபலோசவனகவள பமற்ககோள்ளல். 

இடம்க யர்ந்த அவனத்து ந ர்களுக்கும் அவர்களது உோித்துோிவமகள் மற்றும் மீள்குடியமரல் 

விருப் த்பதர்வுகவளப்  ற்றி அறிவித்தல். மீள்குடியமரல் நிகழ்ச்சித் திட்டங்கவள திட்டமிடுதல், 

கசயற் டுத்தல், கண்கோைித்தல் மற்றும் மதிப்பீடுகசய்தல் என் னவற்றில் அவர்களின் 

 ங்களிப்வ  உறுதிகசய்தல். இலகுவில்  ோதிக்கப் டக்கூடிய குழுக்களின் பதவவகள், 

குறிப் ோக, வறுவமக் பகோட்டுக்குக் கீழோல் வசிப் வர்கள், நிலமற்றவர்கள், முதியவர்கள், 

க ண்கள்,  குழந்வதகள், பூர்விக குடிகள் மற்றும் நிலத்திற்கு சட்டபூர்வமோன உோித்துோிவம 

இல்லோபதோின் பதவவகளுக்கு விபசட கவனம் கசலுத்துதல் பமலும், ஆபலோசவனக் 

கூட்டங்களில் அவர்கள்  ங்பகற் ிவன உறுதிகசய்தல்.  ோதிக்கப் ட்ட ந ர்களின் 

மனக்குவறகவளப் க றுவதற்கும் அவற்றிற்கு தீர்வு கோண் தற்கோகவும் மனக்குவற தீர்க்கும் 

க ோறிமுவறவய நிறுவுதல். இடம்க யர்ந்த மக்களினதும், உ சோர மக்களினதும் சமூக மற்றும் 

கலோச்சோர நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவளித்தல். தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் தோக்கங்கள் 

மற்றும் இடர்வுகள் மிகவும் சிக்கலோனதோகவும் உைர்திறன் வோய்ந்தனவோகவும் இருப் ின், 

இழப்பீடு வழங்கல் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் தீர்மோனங்கள் என் ன சமூக ஏற் ோட்டுக் 

கட்டத்தில்  ின்கதோடர்வனவோக இருத்தல் பவண்டும். 
 

 இடம்க யர்ந்த அவனத்து  ந ர்களும் (i) நில இழப் ோனது வோழ்வோதோரத்வதக்  குவறத்து 

மதிப் ிடோத ப ோதும் நிலத்துக்கோன மோற்றீட்டுப் க றுமதியில்  ை இழப்பீடு வழங்கல் அல்லது 

 ோதிக்கப் ட்ட வோழ்வோதோரங்கள் நிலத்வத அடிப் வடயோகக் ககோள்வதவன  சோத்தியமோகின்ற 

ப ோதும் நிலத்திவன அடிப் வடயோகக் ககோண்ட மூபலோ ோயங்கள் (ii) கசோத்துகளுக்கோன 

அணுகலுடன் கசோத்துக்கவள சமமோன அல்லது உயர் க றுமதியில் உடனடியோக மோற்றல்  (iii) 

மறுசீரவமக்க முடியோத கசோத்துக்களுக்கோக பூரை மோற்றீட்டுச் கசலவில் உடனடி இழப்பீடுகள், 

மற்றும் (iv)  ிரதி லன்  கிர்வு திட்டங்கள் மூலம் முடிந்த வவரயில் பமலதிக வருமோனம் மற்றும் 

பசவவகவள வழங்கி, தமது வோழ்வோதோரங்கவள பமம் டுத்துதல் அல்லது ஆகக் குவறந்தது 

மறுசீரவமத்தல். 
 

  ின்வருவனவற்வற உள்ளடக்கி இடம்க யர்ந்த ந ர்களுக்கு க ௌதீக மற்றும் க ோருளோதோர 

ோீதியோன உதவிகவள வழங்குதல் (i) பவறிடப் டுத்தலுக்கோன நிலத்திவன  ோதுகோப் ோன 

நிலப ோகம், பவவல மற்றும் உற் த்தி என் னவற்றுக்கோன அணுகல் வோய்ப்புகளுடன் 

பவறிடப் டுத்தலிவன ஒப் ிட்டு, மீள்குடியமர்த்தல் தளங்களில் சிறந்த வீட்டு அலகுகளுடன் 

மீள்குடியமர்த்தப் ட்டவர்கவள க ோருளோதோர மற்றும் சமூக ோீதியோக அவர்களின் உ சோர 
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சமூகங்களுடன் ஒருங்கிவைத்தல் மற்றும் கருத்திட்ட  ிரதி லன்கவள உ சோர 

சமூகங்களுக்கும் விோிவு டுத்துதல் (ii) நில அ ிவிருத்தி, கடன் வசதிகள்,  யிற்சி அல்லது பவவல 

வோய்ப்புகள் ப ோன்ற நிவலமோறல் ஒத்துவழப்பு மற்றும் அ ிவிருத்தி உதவிகவள வழங்கல் (iii) 

பதவவக்பகற் , குடியியல் உட்கட்டவமப்பு மற்றும் சமூக பசவவகள் வசதிகவள ஏற் டுத்தல். 
 

 இடம்க யர்ந்த ஏவழ மற்றும் க ண்கள் உட் ட ஏவனய இலகுவில்  ோதிக்கப் டக்கூடிய 

குழுக்களின் வோழ்க்வகத் தரத்வத குவறந்த ட்சம் பதசிய தரத்திற்கு பமம் டுத்தல். நிலம் மற்றும் 

வளங்கள் என் னவற்றிற்கோக சட்டபூர்வமோன, தோங்கிக்ககோள்ளக் கூடிய வவகயிலோன 

அணுகல் வசதியிவன கிரோமப்புறங்களில் அவர்களுக்கு ஏற் டுத்தல் மற்றும் க ோருத்தமோன 

வருமோன மூலங்கள் மற்றும் சட்டபூர்வமோன, தோங்கிக்ககோள்ளக் கூடிய, ப ோதுமோன 

வீட்டுவசதிகளுக்கோன அணுகலிவனயும் நகர்ப்புறங்களில் அவர்களுக்கு ஏற் டுத்தல். 
 

 ப ச்சித் தீர்வுகவளப் க ற்றுக்ககோண்ட மக்கள் அபத அல்லது அதவன விடச் சிறந்த 

வருமோனத்திவனயும் வோழ்வோதோரத்வனயும் க ற்றுக்ககோள்வர் என உறுதிவழங்கி 

அதற்கவமய, நிலம் வகயகப் டுத்தப் டுமோயின், அதற்கோன நவடமுவறகவள 

கவளிப் வடத்தன்வமமிக்கனவோகவும் நிவலயோனதோகவும் மற்றும் சமத்துவமோன முவறயிலும் 

உருவோக்குதல். 
 

 நில உோிவமபயோ அல்லது நிலத்திற்கோன எந்தகவோரு அங்கீகோிக்கப் ட்ட சட்ட ோீதியோன 

உோிவமவயபயோ க ற்றிரோத இடம்க யர்ந்த ந ர்கள், மீள்குடியமர்த்தல் உதவியிவனயும் நிலம் 

அல்லோத கசோத்துக்கவள இழப் தற்கோன இழப்பீட்டிவனயும் க றத் தகுதியுவடயவர்கள் 

என் வத உறுதிப் டுத்தல். 
 

 இடம்க யர்ந்த மக்களின் உோிவமகள், வருமோனம் மற்றும் வோழ்வோதோர சீரோக்கம் 

மூபலோ ோயம், நிறுவன ோீதியோன ஏற் ோடுகள், கண்கோைிப்பு மற்றும் அறிக்வகயிடல்  ைிச் 

சட்டகம், வரவுகசலவுத் திட்டம் மற்றும் அமுலோக்கல் கோலவவரயவற அட்டவவை 

ஆகியவற்வற விவோிக்கின்ற மீள்குடியமர்த்தல் திட்டகமோன்றிவனத் தயோோித்தல். 
 

 இலகுவில் அணுகக்கூடிய இடத்திலும்  ோதிக்கப் ட்ட ந ர்கள் மற்றும் ஏவனய 

 ங்குதோரர்களுக்கும் இலகுவில் விளங்கிக்ககோள்ளக்கூடிய வடிவத்திலும் கமோழி(கள்)லும் 

சோியோன பநரத்தில், மதியுவர கசயன்முவறயிவன ஆவைப் டுத்தல் உள்ளடங்கலோக வவரவு 

மீள்குடியமர்த்தல் திட்டத்திவன கருத்திட்ட கைிப்பீட்டுக்கு முன்னர் கவளிப் டுத்தல் மற்றும் 

இறுதி மீள்குடியமர்த்தல் திட்டம் மற்றும் அதன் இற்வறப் டுத்தல்கவள  ோதிக்கப் ட்ட 

ந ர்களுக்கும் ஏவனய  ங்குதோரர்களுக்கும் கவளிப் டுத்தல். 
 

 தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தலிவன ஓர் அ ிவிருத்திக் கருத்திட்டம் அல்லது 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் ஒரு  குதியோக கருத்திற்ககோள்ளல் மற்றும் கசயற் டுத்தல். 

கருத்திட்டத்தின் கசலவுகள் மற்றும்  ிரதி லன்களின் க றுப றுகவள மீள்குடியமர்த்தலின் 

முழு கசலவுகளில் ஒன்றுபசர்த்து சமர்ப் ித்தல். குறிப் ிடத்தக்க தன்னிச்வசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல் தோக்கங்கவளக் ககோண்ட ஒரு கருத்திட்டத்திற்கோக, கருத்திட்டத்தின் 

தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் கூறுகவள தனித்து கசயற் டும் அலகோக கருத்தில் 

ககோள்ளல். 
 

 இழப்பீட்டிவனயும் ஏவனய மீள்குடியமர்த்தல் உோித்துோிவமகவளயும் க ௌதீக அல்லது 

க ோருளோதோர ோீதியோன இடப்க யர்வுக்கு முன்னர் வழங்குதல். மீள்குடியமர்த்தல் கருத்திட்ட 

அமலோக்கம் முழுவதவனயும் கநருக்கமோன கருத்திட்ட பமற் ோர்வவயின் கீழ் கசயற் டுத்தல். 
 

 இடம்க யர்ந்த  ந ர்களின் வோழ்க்வகத் தரத்திவன அடிப் வடயோகக் ககோண்டும்  

மீள்குடியமர்த்தல் கண்கோைிப் ின் விவளவுகள் மற்றும் அவற்றின் அடிப் வட நிவலவமகள் 

என் னவற்றிவனக் கருத்திற்ககோண்டும், மீள்குடியமர்த்தல் திட்டத்தின் விவளவுகள் மற்றும் 
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அவற்றின் தோக்கங்கள் என் னவற்றிவன  மீள்குடியமர்த்தற் திட்டத்தின்  இலக்குகள் 

அவடயப்க ற்றுள்ளனவோ என் தவனக் கண்கோைித்தல், மதிப்பீடுகசய்தல் மற்றும் 

கண்கோைிப்பு அறிக்வககவள கவளிப் டுத்தல். 
 

கருத்திட்டத்தின் தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தற் ககோள்வககள் 
 

இலங்வகயின்  ல்பவறு மீள்குடியமர்த்தல் ககோள்வககள், சட்டங்கள், ஒழுங்குமுவறகள் மற்றும் 

வழிகோட்டுதல்கள் மற்றும் ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கியின் தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தற் ககோள்வக 

மற்றும் மீள்குடியமர்த்தலுக்கோன சிறந்த நவடமுவறகள் என் னவற்றின் ஒப்பீட்டு மீளோய்வின் 

அடிப் வடயில்,  ின்வரும்  ரந்தளவிலோன மீள்குடியமர்த்தற் ககோள்வககள் இக்கருத்திட்டத்திற்கோக 

வடித்கதடுக்ககப் ட்டன. அவவ ஏற்கனபவ அவடயோளம் கோைப் ட்ட மற்றும் இன்னும் அவடயோளம் 

கோைப் டோதுள்ள அதன் உ  கருத்திட்டங்கள் மற்றும் கூறுகள் அவனத்திற்கும் 

ஏற்புடவமயோக்கப் டும்.  ின்வரும் தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடிபயற்றக் ககோள்வககவளத் தூண்டுகிறதோ 

என் வதத் தீர்மோனிப் தற்கும், பதவவயோன மீள்குடிபயற்றத் திட்டத்தின்  ரப்க ல்வலயிவனத் 

தீர்மோனிப் தற்கும் கருத்திட்டத்தின் ஒவ்கவோரு உ  கருத்திட்டத்வதயும் அல்லது கூறுகவளயும் 

 ிோித்தறிதல் பவண்டும். 
 

 க ௌதீக ோீதியோன இடப்க யர்வு மற்றும் அல்லது வோழ்வோதோரம், வருமோன மூலங்கள், சமூதோய 

வளங்கள் மற்றும் உள்கட்டவமப்பு ஆகியவற்றில் பவரபதனும்  ோதகமோன தோக்கங்கவளத் 

தவிர்ப் தற்கோன அவனத்து முயற்சிகவளயும் பமற்ககோள்ளல்.க ௌதீக ோீதியோன இடப்க யர்வு 

மற்றும் க ோருளோதோர ோீதியோன இடப்க யர்வும் தவிர்க்க முடியோதவவகளோக கோைப் டுவகயில், 

 ின்வரும் நடவடிக்வககவள எடுத்தல் (அ) நிலத்திற்கு  திலோக கோசு, நிலத்திற்குப்  திலோக நிலம் 

மற்றும் குடியிருப்பு அலகு ஒன்றிற்குப்  திலோக குடியிருப்பு அலகு மோதிோிகள் மூலம் ப ோதுமோன 

இழப்பீடு வழங்கப் டுவவத உறுதி கசய்தல் (ஆ) ஆகக் குவறந்தது அவர்களின் வருமோனம் 

மற்றும் வோழ்வோதோரங்கவள சீரோக்கல் மற்றும், (இ) பவறிடப் டுத்தலுக்கோன வீட்டுடவமகவளத் 

கதோிவுகசய்தல் மற்றும் குறித்த இடங்கவள கவனமோக திட்டமிடுவதன் மூலம் அவர்களின் 

முன்வனய சமூக, கலோச்சோர அவமப்புகவள மீண்டும் கட்டிகயழுப்புவதற்கு உதவுதல். 
 

 நிலம் அல்லது வசிப் ிட அலகு வகயகப் டுத்தல், இழப்பீட்டுத் திட்டம், வருமோனத்திவன 

சீரவமத்தல், ஏவனய உோித்துோிவமகள் மற்றும் குவற தீர்க்கும் க ோறிமுவற குறித்து 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட அவனத்து மக்களுக்களுக்கும் அறிவூட்டி அவர்களுடன் 

கலந்துவரயோடல்.  
 

 ஏவழகள், நிலமற்றவர்கள், முதியவர்கள், க ண் தவலவமக் குடும் ங்கள், குத்தவகதோரர்கள், 

குத்தவகயோளர்கள், முவறசோரோ குடிபயறிகள் மற்றும் ஆக்கரமிப் ோளர்கள் ப ோன்ற இலகுவில் 

 ோதிப் வடயக் கூடிய மக்களின் பதவவகவளப் பூர்த்திகசய்வதற்கோக விபசட கருத்திட்ட 

உதவிகவள வழங்குதல். 

 மோற்றீட்டுச் கசலவில்  ைத்வத கசலுத்துவதன் மூலமோகபவோ அல்லது வசிப் ிட 

அலககோன்றிற்கு வசிப் ிட மோதிோி அலககோன்றிவன வழங்குவதன் மூலமோகபவோ  ோதிக்கப் ட்ட 

அவனத்து குடியிருப்பு அலகுகளுக்கும் இழப்பீடு வழங்கல். 
 

 கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களின் நலன்கருதி, குறிப் ோக, ஏவழகள் மற்றும் 

இலகுவில்  ோதிக்கப் டக்கூடிய குடும் ங்களுக்கு, நன்கு திட்டமிடப் ட்ட மற்றும் 

வரவுகசலவிடப் ட்ட வருமோன சீரவமப்பு மற்றும் பமம் ோட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டங்கவள 

ஏற் டுத்தல். 
 

 உ  கருத்திட்டம் அல்லது கூறுக்கவள இழந்த அவனத்து க ோதுவோன கசோத்து வளங்களும் 

உடனடியோக கருத்திட்ட நிவறபவற்று முகவோினோல் மோற்றீடுகசய்யப் ட்டு அல்லது அதற்கோக 

இழப்பீடு வழங்கப் ட்டு,  ோதிக்கப் ட்ட சமூகத்தின்  ிரதிநிதிகளுக்கு  ை இழப்பீடு வழங்கல். 
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 நிலம் அல்லது கசோத்துக் வகயகப் டுத்தலோனது ப ச்சித் தீர்மோனித்தன்  ின்னர் இடம்க றின், 

இடப்க யர்விற்குப்  ின்னர் கருத்திட்டத்தோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்கள் அபத அல்லது அதவன 

விடச் சிறந்த வருமோனம் மற்றும் வோழ்வோதோர நிவலவமவயப் ப ணுவர் என் தவன உ  

கருத்திட்டம் அல்லது கருத்திட்டக் கூறு உறுதிகசய்தல். 
 

 உோித்துோிவமயற்ற கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களும் மீள்குடியமர்த்தல் 

உதவியிவனப் க ற்றுக்ககோள்வதற்கு தகுதிக றல்.தமது வசிப் ிட அலகுகவள இழந்த அவர்கள் 

தமது தற்ப ோவதய நிலப ோக உோிவமயிவனப் க ோருட் டுத்தோது மோற்று குடியிருப்பு 

அலகுகவளப் க ற்றுக்ககோள்வதற்கும் அவர்களும் உோிவமக றல். 
 

 கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்கள் மற்றும் ஏவனய  ங்குதோரர்கள் இலகுவில் 

க ற்றுக்ககோள்ளக் கூடிய வவகயிலும் வடிவத்திலும் கமோழி(களி)லும் கருத்திட்ட மதிப்பீட்டு 

முன் ஆபலோசவனக் கூட்டக் குறிப்புக்கள் மற்றும்  ிற ஆவைங்கள் உள்ளடங்கலோக, 

மீள்குடியமர்த்தல் கதோடர் ோன தகவல்கவள கவளிப் டுத்தல். இறுதியோக்கப் ட்ட 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்கள் மற்றும் அவர்கள் கதோடர் ில் ஏபதனும் 

இற்வறப் டுத்தல்கள் இருப் ின், அந்த ஆவைங்கவளயும் கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட 

மக்களுக்கும்  ிற  ங்குதோரர்களுக்கும் கவளிப் டுத்தல். 
 

 நிலம் வகயகப் டுத்தல், இழப்பீடு வழங்கல் மற்றும் பவறிடப் டுத்தல் என் னவற்றின் கமோத்த 

கசலவுகளும் கருத்திட்ட கசலவுகளில் உள்ளடக்கப் டுதல். 
 

 க ௌதிக ோீதியோன இடப்க யர்வும் மற்றும் கட்டுமோனப்  ைிகளும் ஆரம் ிக்கப் டுவதற்கு 

முன்னர் இடம்க யரும் ஒவ்கவோரு ந ருக்கும் அல்லது வீட்டுடவமகளுக்கும் இழப்பீட்டிவனயும் 

ஏவனய உோித்துோிவமகவளயும் கருத்திட்டம் வழங்குதல்.  
 

 மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத்திட்ட அமுலோக்கத்திவன பமற் ோர்வவகசய்தல், மதிப்பீடு 

கசய்தல், ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கி, கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்கள் மற்றும் ஏவனய 

 ங்குதோரர்களுடன்  கிர்ந்து ககோள்வதற்கோக அவரயோண்டு பமற் ோர்வவ அறிக்வககவளத் 

தயோோித்தல், மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்ட அமுலோக்கத்தின் முதல் இரண்டு 

வருடங்களின் ப ோது கோலோண்டு மீள்குடியமர்த்தல் பமற் ோர்வவ அறிக்வககள் 

தயோோிக்கப் டும், அவனத்து பமற் ோர்வவ அறிக்வககவளயும் ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கியின்  

மீளோய்விற்கோக வகயளித்தல். உள்நோட்டு கமோழிகளிலுள்ள பமற் ோர்வவ அறிக்வககவள 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களுக்கும் வீட்டுடவமகளுக்கும் நிவறபவற்று முகவர் 

கவளிப் டுத்துவோர். 

பமபல  ட்டியற் டுத்தப் ட்டுள்ள தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் ககோள்வககளுடன் இவைந்த 

வவகயில், உோிவம அல்லது கதோழில் அல்லது இழந்த கசோத்திற்கோன அணுகலின் தன்வம அல்லது 

வருமோனம் அல்லது வோழ்வோதோர மூலங்களின் இழப்புகளின் தன்வம என் னவற்றிற்கு அவமய, 

மீள்குடியமர்த்தல் அல்லது பவறிடப் டுத்தல் உதவி மற்றும் இழப்பீட்டுப் க ோதிகளின் 

பசர்வககயோன்றிவனப் க ற்றுக்ககோள்வதற்கு கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்கள் மற்றும் 

 ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவமகள் மற்றும் சமூகங்கள் உோித்துோிவம க றும். 
 

6.3  இழந்த மற்றும்  ோதிப்புக்குள்ளோன கசோத்துக்கவள மதிப்பீடுகசய்தல் 
 

உ   கருத்திட்டம் அல்லது கூறு ஒன்றிற்கோக வகயகப் டுத்தப் ட்ட கசோத்து மற்றும் வீட்டலகுகளின் 

‘மோற்றீட்டுச் கசலவிவனத்’ தீர்மோனிப் தில் நிவறபவற்று முகவர் அல்லது அமுலோக்கல் முகவர்கள் 

மற்றும் கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்கள்   ங்பகற் ர். மோற்றீட்டுச் கசலவோனது பதசிய 

தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் ககோள்வக மற்றும் 2008 ஆம் ஆண்டின் கோைி வகயகப் டுத்தல் 

ஒழுங்குவிதிகள்  என் னவற்றில் விவோிக்கப் ட்டுள்ள கசோத்தின் நியோயமோன சந்வதப் க றுமதி மற்றும் 

ஏவனய இழப்பீட்டுப் க ோதிகள் என் னவற்றிவனயும் உள்ளடக்குகிறது. வகயகப் டுத்தப் ட்ட 
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கசோத்தின் க றுமதியோனது நிலம் அல்லது வீட்டலகு அவமந்துள்ள  குதியின்  ிரபதச கசயலோளோின் 

பவண்டுபகோளின் ப ோில், விவல மதிப்பீட்டுத் திவைக்களத்தினோல் பமற்ககோள்ளப் டும்.  ிரபதச 

கசயலோளர் அல்லது  ிரதிக் கருத்திட்டப்  ைிப் ோளர் (கோைி) அல்லது கருத்திட்ட பமற் ோர்வவ அலகு, 

நிலம் வகயகப் டுத்தும் அதிகோோியோக கடவமயோற்றுவோர். 2008 ஆம் ஆண்டின் கோைி வகயகப் டுத்தல் 

சட்டத்தின் ஒழுங்குவிதிகள் மூலம் வழிநடத்தப் ட்டு, முழுவமயோக வகயகப் டுத்தப் ட்ட, ஓரளவு 

வகயகப் டுத்தப் ட்ட மற்றும் பசதமவடந்த அல்லது ஓரளவு பசதமவடந்த கட்டவமப்புகளின் 

மோற்றீட்டுச் கசலவிவன விவல மதிப்பீட்டுத் திவைக்களம் கைக்கிடும். 
 

வகயகப் டுத்தப் ட்ட நிலம் மற்றும் வீட்டுடவம அலகுகளுக்கு முவறயோன சட்ட உோிவமகவளக் 

ககோண்டுள்ளவர்களுக்கு இழந்த நிலத்திற்கோக நிலம் மற்றும் கட்டவமப்புகளின் மோற்றீட்டுச் கசலவில் 

இழப்பீட்டிவனப் க றுவதற்கு அல்லது நிலத்வத மோற்றீடுகசய்வதற்கும் நிலத்திலுள்ள 

கட்டவமப்புகளுக்கோன மோற்றீட்டுச் கசலவிவனப் க ற்றுக்ககோள்வதற்கு அல்லது 

பவறிடப் டுத்தப் ட்ட  குதிகயோன்றில் வீட்டலககோன்றிவன மோற்றீடோகப் க ற்றுக்ககோள்வதற்கும் 

உோிவமக றுவோர். நில உோிவம க ற்றிரோத ஆனோல் நிலத்தின் மீது அல்லது வகயகப் டுத்தப் ட்ட 

கசோத்தின் மீது ‘அக்கவறகள்’ அல்லது ‘உோிவம பகோரல்கவள’ பமற்ககோள்ள முடியுமோனவர்களுக்கும் 

இழப்பீட்டிவனப் க றுவதற்கு உோிவமயுண்டு.அத்தவகய ந கரோருவர்  வீகடோன்றிவன 

இழப் ோரோயின், அவர் பவறிடகமோன்றில் புதிய வீட்டு அலககோன்றிவனயும், நில பமம் ோடுகள் மற்றும் 

ஏவனய கட்டவமப்புகளுக்கோன கசலவுகள் குவறக்கப் ட்டதன்  ின்னர் எஞ்சிய கதோவகயோனது  

இழப்பீடோக  ைமோகக் கிவடக்கும். மீள்குடியமர்த்தல் உதவிக்கோன தகுதிகோன் கவட்டுத் திகதி இதற்கு 

ஏற்புடவமயோக்கப் டுகிறது. இடப்க யர்வு மற்றும் பவறிடப் டுத்தல் என் னவற்றுக்கு இவடயில் 

எவ்பவவளயிலும் இவடகவளி கோைப் டின், அத்தவகய ந ர்களுக்கு மீள்குடியமரல் உதவி 

வழங்கப் டும் வவரயில் க ௌதீக ோீதியோக இடம்க யர்ந்த ந ர்களுக்கு நிவறபவற்று முகவர் அல்லது 

அமுலோக்கல் முகவர்  ைம் மற்றும் வோழ்வோதோர உதவிகவள வழங்கும். இத்தவகய வசதிகள் 

உோித்துோிவமத் தோயத்திற்கு அவமய வழங்கப் டவுள்ளன. 
 

 ோதிக்கப் ட்ட மக்களின் வோழ்வோதோரங்கள் நிலத்திவன அடிப் வடயோகக் ககோண்டவமந்து 

கோைப் டுகமனில், நிவறபவற்று முகவர் அல்லது அமுலோக்கல் முகவர் அவர்களுக்கு மோற்று 

நிலத்திவன வழங்குவதற்கு முன்னுோிவம வழங்குவர். தரமோன அல்லது அளவில் சமமோன 

க ோருத்தமோன நிலத்வத பதடிக் கண்டு ிடிப் து நிவறபவற்று முகவர் அல்லது அமுலோக்கல் முகவோின் 

க ோறுப் ோகும். கநல்  யிோிடப் ட்ட அல்லது  யிர்ச் கசய்யப் ட்ட பமட்டு நிலம் ப ோன்ற நிலம் மோற்று 

நிலமோக வழங்கப் டின், க ோருளோதோர ோீதியோக இடம்க யர்ந்த ந ர்களுக்கு ஆகக் குவறந்தது 

வகயகப் டுத்தப் ட்ட நிலத்தின் தரத்திற்கும் மற்றும் அளவில் சமமோனதுமோன நிலத் துண்கடோன்று 

அவர்களுக்கு வழங்கப் டும். மோற்று நிலமோனது அவர்கவள பமம் டுத்திக் ககோள்வதற்கு அல்லது 

குவறந்த ட்சம், வைிகங்கள் ப ோன்ற அவர்களின் வோழ்வோதோரங்கவள மீட்கடடுப் தற்கு அவர்களுக்கு 

உதவும். 
 

நிலத்தின் க றுமதியோனது, இற்வறப் டுத்தப் ட்ட உத்திபயோகபூர்வ  திவுகள், கள அவதோனிப்புகள், 

சுற்றுசூழலில் நிலச் சந்வத கதோடர் ிலோன அண்வமக்கோல நில மதிப்பீட்டுப் க றுமதிகள் ஏதும் 

இருப் ின் அவவகளும், மற்றும் விவல மதிப்பீட்டுத் திவைக்ளத்தினோல் மதிப்பீடுகசய்யப் ட்ட 

க றுமதிகள் என் னவும் அடிப் வடயோகக் ககோள்ளப் டும். சட்டப்பூர்வ உோித்துோிவம மற்றும் 

நிலத்தின் வவகப் ோடு ப ோன்ற தகவல்கவளக் ககோண்டுள்ள நில  திவுகள், நிலத்தின் க றுமதியிவன 

நிர்ையிக்கும் ப ோது கவனத்திற் ககோள்ளப் டும். உ   கருத்திட்டம் அல்லது கூறுகளுக்கோக 

வகயகப் டுத்தப் ட்ட அவனத்து நிலத் துண்டுகளும் நிலத்திற்கு நிலம் என்ற விருப் த்பதர்விவன 

அல்லது குடியிருப்பு அலகுக்கு குடியிருப்பு அலகு என்ற விருப் த்பதர்விவனத் தழுவிக் 

கோைப் டோவிடின், நிலத்தின் மோற்று கசலவிவன அடிப் வடயோகக் ககோண்டு  ைமோக இழப்பீடு 

வழங்கப் டும். 
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6.4 ப சித் தீர்மோனிக்கப் ட்ட கோைி வகயகப் டுத்தல் 
 

கலந்துவரயோடப் ட்ட நிலக் வகயகப் டுத்தலுக்கோன ஒரு முன்நி ந்தவன என ‘இவசந்து விற் வவர’ 

கோைி வகயகப் டுத்தல் சட்டம் குறிப் ிடுகிறது. மக்கவள தங்கள் நிலங்களிலிருந்து 

கவளிபயற்றுவதற்கும் அதவனக் வகயகப் டுத்துவதற்கோக அரசோங்க அதிகோரத்வத ‘அரச 

வகயகப் டுத்தல் உோிவம’ இவன  ிரபயோகிப் தவனயும் இது தவிர்க்கிறது. இது சட்ட ோீதியோக 

உோித்துோிவமயற்ற, நில ஆக்கிரமிப் ோளர்கள் உள்ளடங்கலோக கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட 

மக்களுடன் ஓர் அர்த்தமுள்ள கலந்துவரயோடலின் அடிப் வடயில் அவமந்துள்ளது. ப ச்சித் தீர்ப் தன் 

மூலமோன கோைி வகயகப் டுத்தலோனது 1950 ஆம் ஆண்டின் கோைி வகயகப் டுத்தல் சட்டத்தின் 

 ிரகோரம் முவறசோர் வகயகப் டுத்தல் நடவடிக்வகயோக இற்வற வவரயில் கோைப் டுகிறது. இது 

உோித்துோிவமயில் குவற ோடுகவளக் ககோண்ட நிலங்கவள அரசோங்கம் வகயகப் டுத்துவதவன விட்டும் 

தவிர்ப் தவன பநோக்கோகக் ககோண்டுள்ளது. கோைி வகயகப் டுத்தல் சட்டத்தின்  ைிச் சட்டகத்தின் 

 ரப்க ல்வலயினுள் கலந்துவரயோடப் ட்ட நிலம் வகயகப் டுத்தல் மோதிோிவயப்  யன் டுத்துவது 

கடினமோனகதோரு விடயமோகும். ஆயினும், கலந்துவரயோடப் ட்ட நிலம் வகயகப் டுத்தலுக்கோன 

இழப்பீட்டிவன மதிப் ிடுவதற்கோன ஒரு முவறயோக கோைி வகயகப் டுத்தல் சட்டத்திவன 

அங்கீகோிக்கிறது. இவசந்து விற் வோின் மபனோநிவலயிவன  உச்ச  நீதிமன்றம் ‘சந்வத விவலயில் 

உடனடியோக இழப்பீட்டிவனப் க றுவதற்கோன வோய்ப்பு’ என வவரயறுக்கிறது. நிலம் 

வகயகப் டுத்துதல் மற்றும் இழப்பீட்டிவன வழங்கல் என் னவற்றிற்கோக கோைி வகயகப் டுத்தல் 

சட்டத்தின் கட்டோய நவடமுவறகளுடன் கதோடர்புவடய ‘தோமதங்கள், கதோழில்நுட் ங்கள் மற்றும் 

கசலவுகள், கோரைமோக கலந்துவரயோடப் ட்ட நிலம் வகயகப் டுத்தலின் நவடமுவறக்கு மோறோன 

தன்வமவய நீதிமன்றம் சுட்டிக்கோட்டியது.  
 

6.5 “மோற்றீட்டுச் கசலவினத்திவன” மதிப்பீடுகசய்தல் 
 

‘சந்வதப் க றுமதி’ அடிப் வடயில் இழப்பீட்வட தீர்மோனிப் தற்கோன ஏற் ோடுகவள கோைி 

வகயகப் டுத்தல் சட்டம் வழங்குகிறது.பமலும்“வர்த்தமோனி அறிவித்தலில்..... [ ிோிவு 46 (1)] 

வகயகப் டுத்தல் அறிவித்தல் கவளியிடப் ட்ட திகதியன்று குறித்த கோைி ஒரு தனி அவமப் ோக திறந்த 

சந்வதயில் இவசந்து விற் வோினோல் விற்கப் டுமோயின், அதற்கு குறித்த கோைி விற் வன மூலம் 

அவடயப்க ற எதிர் ோர்க்கப் டுகின்ற அத்தவகய க றுமதி’ என சந்வதப் க றுமதியிவனக் குறித்த 

சட்டம் வவரயறுக்கிறது. வகயகப் டுத்தப் ட்ட நிலம் மற்றும் கட்டவமப்புகளின் ‘மோற்றீட்டுச் கசலவு’ 

இவன அடிப் வடயோகக் ககோண்டு இழப்பீடு வழங்கப் டுதல் பவண்டுகமன பதசிய தன்னிச்வசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல் ககோள்வக குறிப் ிடுகிறது. ‘நிலம், கட்டவமப்புகள், ஏவனய கசோத்துக்கள் மற்றும் 

வருமோன இழப் ிற்கோன இழப்பீடோனது, பூரை மோற்றீட்டுச் கசலவிவன அடிப் வடயோகக் ககோண்டு, 

உடனடியோக கசலுத்தப் டுதல் பவண்டும். [ ிோிவு 46 (1)] இதில்  ோிவர்த்தவன கசலவுகள் 

உள்ளடக்கப் ட்டிருத்தல் பவண்டும் [ககோள்வக 6]. 
 

கோைி வகயகப் டுத்தல் சட்டத்தின்  ிோிவு 63 (2) (ஊ) இன் கீழ் 2008 ஆம் ஆண்டின் 

கோைிவகயகப் டுத்தல் சட்டத்தின் கீழோன ஒழுங்குவிதிகள் மோற்றீட்டுச் கசலவினத்திவன 

இழப்பீட்டுக்கோன அடிப் வடயோகவும் இழப்பீடு வழங்குவதற்கோனகதோரு  ககோள்வகயோகவும் 

 யன் டுத்தவில்வல அதற்கு  திலோக, ‘சந்வதப் க றுமதியிவன’ நிர்ையிக்கின்ற மற்றும் 

க றுமதியிவன மதிப்பீடுகசய்கின்ற முவறகள் கோரைமோக எழுகின்ற ஏற்றத்தோழ்வுகவள 

நீக்குவதற்கோன  ல்பவறு ட்ட  ோதுகோப்பு ஏற் ோடுகளுடன் பசர்த்து நிலம் வகயகப் டுத்தல் சட்டத்தில் 

குறிப் ிடப் ட்டுள்ளவோறு,  ‘சந்வதப் க றுமதியிவன’  யன் டுத்துவதன் மூலம் இது இழப்பீட்டுச் 

கசலவிவன ‘மோற்றீட்டுச் கசலவு’ நிவலக்கு பமம் டுத்துகிறது. 
 

தற்ப ோவதய தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமரல் ஒழுங்குமுவற  ைிச்சட்டகமோனது, நிலம் 

வகயகப் டுத்தலினோல்  ோதிக்கப் ட்ட ந ர்கள் மற்றும் வீட்டுடவமகள் என் ன மோற்றீட்டுச் கசலவவப் 
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க றுவவத உறுதிகசய்கின்றபதோடு, இதன் மூலம் நிலம் வகயகப் டுத்துவதற்கு முன்னர் அவர்கள் 

அனு வித்த அபத சமூகக ோருளோதோர நிவலவயத் தக்கவவத்துக் ககோள்ளவதற்கும் அவர்களுக்கு 

முடிகின்றது அல்லது ஒப்பீட்டு ோீதியோக, வகயகப் டுத்துதலுக்கு முன்வனய நிவலயில், குறிப் ோக, 

ஏவழ மற்றும் இலகுவில்  ோதிக்கப் டக்கூடிய குடும் ங்களோக மற்றும் வீட்டுடவமகளோக கோைப் ட்ட 

அவர்களின் வோழ்க்வகத் தரங்கள் நோளவடவில்  டிப் டியோக உயர் நிவலக்கு பமம் டுத்தப் டுகின்றன. 

பமபல குறிப் ிட்டுள்ளவோறு, 2008 ஆம் ஆண்டின் கோைி வகயகப் டுத்தல் சட்டத்தின் ஒழுங்கு 

விதிகளின் ‘இவடயூறுகள்’ கீழ் நிலம் மற்றும் அதிலுள்ள கசோத்திக்கவள வகயகப் டுத்தலின் ப ோது 

கருத்திட்டத்தினோல் மக்களுக்கு ஏற் டுகின்ற ஒவ்கவோரு சோத்தியமோன கசலவவயும் ஈடுகசய்வதற்குத் 

பதவவயோன ஏற் ோடுகவள பமற்ககோள்கின்றன. 2008 ஆம் ஆண்டின் கோைி வகயகப் டுத்தல் 

சட்டத்தின் ஒழுங்கு விதிகளின்  ிோிவு 3.11 ஆனது ‘உோிவமயோளர் க றுமதி’ என்ற  ைிச்சட்டகத்தின் 

கீழ், நிலம் வகயகப் டுத்துதலோல் ஏற் டமுடியுமோன  ல்பவறு ட்ட ‘இவடயூறுகள்’  ற்றிய வீச்சிவன 

வழங்குகிறது. இழப்பீடு மற்றும் ஏவனய ககோடுப் னவுகளின் கமோத்த கதோவகயோனது சர்வபதச 

ோீதியோக  ின் ற்றப் டுகின்ற சிறந்த நவடமுவறகளுக்கு அவமய இழப்பீட்டிவன ‘மோற்றீட்டுச் கசலவு’ 

நிவலக்கு ககோண்டு வரும். க ோதுக் கருத்திட்டகமோன்றுக்கோக நிலத்வத இழந்தவர்களுக்கோக 2008 ஆம் 

ஆண்டின் கோைி வகயகப் டுத்தல் ஒழுங்குவிதிகள்  ின்வரும் இழப்பீட்டுப் க ோதிகவள 

வழங்குகின்றன. அவவ, 
 

 நிலத்தின்  குதிகயோன்று தனி அவமப்க ோன்றோக வகயகப் டுத்துவகயில் அதன் க றுமதி 

 ிரதோன நிலத்தின் சந்வத க றுமதியிவன விட விகிதோசோர ோீதியோக குவறவோன க றுமதியோக 

கோைப் டுவகயில், இழப்பீடோனது  ிரதோன நிலத்தின் க றுமதியின் விகிதோசோரமோக 

இருத்தல் பவண்டும். 

 வகயகப் டுத்துவதற்கோன பநோக்கம் கவளியிடப் ட்ட திகதியில் குடியிருப்பு அல்லது 

வியோ ோர பநோக்கத்திற்கோக  யன் டுத்தப் ட்ட கட்டிடகமோன்று குடியிருப்பு அல்லது 

வியோ ோர பநோக்கிற்கோக  யன் டுத்தப் டுவதற்கோக குறித்த கட்டிடம் நோடப் ட்டகதனில், 

மீள் நிருமோைச் கசலவிற்கும் சந்வதப் க றுமதியிவன நிர்ையிப் தற்கோக அடிப் வடயோகக் 

ககோள்ளப் டுகின்ற கட்டிடத்தின் க றுமதிக்கும் இவடயிலோன பவறு ோடோனது பமலதிக 

இழப்பீடோக வழங்கப் டும். 

 விவசோய பநோக்கிலல்லோத நிலகமோன்றோக கநற்கோைிகயோன்றிவன மோற்றும் பநோக்கில் 

கமநல பசவவகள் ஆவையர் நோயகத்தின் அங்கீகோரம் ஏற்கனபவ க றப் ட்டு குறித்த கோைி 

வகயகப் டுத்தப் டுவகயில், கநல் விவளநிலம் வகயகப் டுத்தப் டும் ப ோது நிலத்தின் 

க றுமதியிவன நிர்ையிப் தற்கோக ‘வளர் திறன்’ இவன அடிப் வடயோகக்  ககோண்டு 

க றுமதி கைிக்கப் டும்.  

 திருத்தப் ட்டவோறோன 1972 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க, வோடவகச் சட்டத்தின் 

ஏற் ோடுகளின் கீழோல்  ோதுகோக்கப் ட்ட குத்தவகதோரர் அல்லது சட்டோீதியோன 

குத்தவகதோரகரோருவோினோல் வகயகப் டுத்தப் ட்ட கட்டிடகமோன்று குடியிருப்பு பநோக்கில்  

 யன் டுத்தப் டுவகயில், அதற்கோன இழப்பீடோனது, 2006  ஆம் ஆண்டின் 26 ஆம் இலக்க,  

வோடவக (திருத்தச்) சட்டம் மற்றும் அதவனத் கதோடர்ந்த திருத்தங்களுக்கு அவமவோன 

விகிதத்தில் உறுதி கசய்யப் டும்.  
 

ஊறு யக்கும் உளநிவல மற்றும் கூட்டுச்சிவதவோல் ஏற் டும் பசதங்கள் முழுவமயோக 

அனுமதிக்கப் டல் பவண்டும். இவடயூறுக்கோன இழப்பீடோனது "உோிவமயோளருக்கோன க றுமதி" 

இவன அடிப் வடயோகக் ககோண்டு எழுதப் ட்ட உோிவம பகோரல்களின் அடிப் வடயில் 

கசலுத்தப் டும்: 
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  ிோிவு 9 விசோரவைக்கு சமூகமளிப் தற்கோன கசலவுகள் 

 மோற்று தங்குமிடங்கவளத் பதடுவதற்கோன கசலவுகள் 

 குடியிருப் ிவன மோற்றுவதில் ஏற் ட்ட கசலவு 

 விளம் ர கசலவு 

 சோதனங்கள் மற்றும் க ோருத்துதல்களின் மீளப் க ோருத்தற்கசலவு 

 ப ோக்குவரத்துக்கோக ஏற் ட்ட கசலவுகள் 

 வியோ ோரத்திலிருந்தோன வருமோன இழப்பு (நவடமுவறச் சட்டத்திலுள்ள வரம் ிற்குள்) 

 அதிகோித்த பமந்தவலச் கசலவுகள் 

 இரட்வட ககோடுப் னவுகள் 

 வகயகப் டுத்தல் கோரைமோக உோிவமயோளருக்கு ஏற் ட்ட ஏவனய அவனத்து கசலவுகள் 

 நிலத்தின் சந்வதப் க றுமதியுடன் பநரடியோக கதோடர்பு டோத இந்தச் சட்டத்தின் பவறு எந்த 

துவைப்  ிோிவின் கீழும் கதோடர்பு டோத இவடயூறுகள் அல்லது இழப்பீட்டுக்கோன 

ஏபதனும் ஏவனய பமலதிக கசலவுகள் 

 வீகடோன்றின் உோிவமயோளர் அல்லது முதலீட்டுச் கசோத்கதோன்று இடப் 

க யர்க்கப் டுவகயில் சந்வதப் க றுமதியிவன அடிப் வடயோகக் ககோண்டு பமலதிகமோக 

10% இவன வழங்குதல். 

எவ்வோறோயினும், 2013 ஆம் ஆண்டின்  கோைிவகயகப் டுத்தல் சட்டத்தில்  ோிந்துவரக்கப் ட்ட விபசட 

 ட்டியலில் உள்ளடக்கப் டோத கருத்திட்டங்கள், கோைி வகயகப் டுத்தல் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் 

குழுவினோல்  வழங்கப் ட்ட   ோிவுத் கதோவகக் ககோடுப் னவிற்கு  விண்ைப் ிக்க முடியோமற்ப ோன, 

 ிரதோன விவல மதிப்பீட்டோளோினோல் தீர்மோனிக்கப் ட்ட  சட்டோீதியோன  இழப்பீட்டுடன்  

திருப் தியவடயோது தமது நிலம் அல்லது வீட்டிவன  இழந்த,  கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட  

ந ர்களும், இழப்பீட்டுக் ககோடுப் னவுகள் மற்றும் விவல மதிப் ிடல் நவடமுவறகளிலிருந்து 

ப ோதுமோனளவு  யனவடயோத கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட ந ர்களின் இடர்வுகள் 

கதோடர் ிலும்  iv ஆம்  அத்தியோயத்தில்  விவோிக்கப் ட்டுள்ளவோறு,  ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கியின் 2009 

ஆண்டுக்கோன  ோதுகோப்புக் ககோள்வகக் கூற்று மற்றும் பதசிய ஒழுங்குவிதிகளில் இவடகவளிகவள 

நிரப்புவதற்கோக 2008 ஆம் ஆண்டின் கோைி வகயகப் டுத்தல் ஒழுங்குவிதியோனது ப ோதுமோன 

ஏற் ோடுகவள ககோண்டிருக்கவில்வல. அத்துமீவய குடிபயறிகள், நவட ோவத வியோ ோோிகள் மற்றும் 

குத்தவகதோரர்கள் ப ோன்றவர்களினோல் ஆக்கிரமிக்கப் ட்டுள்ள அரசு நிலங்களின் உோிவமயிவன 

மீட்கடடுப் து  ற்றி  நிலமல்லோத க ோருளோதோர  ோீதியன இடப்க யர்வுக்கோன  இழப்பீட்வட 

நிர்ையிப் தற்கோன ஏற் ோடுகள் 1950 ஆம் ஆண்டின் கோைி வகயகப் டுத்தல் சட்டத்திபலோ அல்லது 

2008 ஆம் ஆண்டின் கோைி வகயகப் டுத்தல்  ஒழுங்குவிதியிபலோ கோைப் டுவதில்வல. 

எனபவ, இந்த இவடகவளிகள் 2013 ஆம் ஆண்டின் கோைிவகயகப் டுத்தல் ஒழுங்கு விதிகளிலிருந்து  

எடுக்கப் ட்ட விகிதங்களுக்பகற் , இழப்பீடு மற்றும் அல்லது புனர்வோழ்வு மற்றும் மீள்நிவலப் டுத்தல் 

உதவி ஆகியவற்வற உள்ளடக்கிய மீள்குடியமர்த்தல்  ைிச்சட்டகத்தின் உோித்துோிவமத் தோயத்திற்கோன 

 ோிந்துவரகள் மூலம் தீர்க்கப் டுகின்றன. இதற்கு பமலதிகமோக,  ை இழப்பீடு மற்றும்  ைமல்லோத 

மீள்குடியமர்த்தல் உதவி என் னவும்  ோிவுத் கதோவகக் ககோடுப் னவிவனத்  தீர்மோனித்தல், 

பமன்முவறயீட்டிவனச்  சமர்ப் ித்தல் மற்றும் உோித்துோிவம மதிப்பீட்டுக் குழுகவோன்று தோ ிக்கப் டுதல் 

என் னவும் இந்த மீள்குடியமர்த்தல்   ைிச் சட்டகத்திற்கோக தயோோிக்கப் ட்ட உோித்துோிவமத் 

தோயத்திலும் உள்ளடக்கப் ட்டுள்ளது.  உோித்துோிவமத் தோயம் மற்றும் உத்பதசிக்கப் ட்ட உோித்துோிவம 

மதிப்பீட்டுக் குழு என் னவற்றிற்கோக  குறிப்பீடு கசய்யப் ட்டுள்ள பமலதிக  ககோடுப் னவுகள் 

என் னவற்றிற்கோக அவமச்சரவவயின் அங்கீகோரம் அவசியமோகும்.  
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சட்டங்கள், ககோள்வககள் மற்றும் ஒழுங்குமுவறகள் மற்றும் திட்டம் மற்றும் அதன் உ  திட்டங்கள் 

அல்லது கூறுகளிலிருந்து எழுகின்ற எதிர் ோர்க்கப் ட்ட தோக்கங்கள் மற்றும் இழப்புகளின் தன்வம 

என் னவற்றின் அடிப் வடயில், தோக்கங்கள் மற்றும் உோித்து உோிவமயோளர்களின் வவககளின் 

 ட்டியல் 07 ஆம் அத்தியோயத்தில் ககோடுக்கப் ட்டுள்ள உோித்துோிவமத் தோயக் குறிப்புக்குத் 

தயோோிக்கப் டுகிறது. 

 

6.6  உோித்துோிவம மதிப்பீட்டுக் குழுவிவனத் தோ ித்தல் 
 

1950 ஆம் ஆண்டின் கோைி வகயகப் டுத்தல் சட்டம் மற்றும் 2008 ஆம் ஆண்டின் கோைி வகயகப் டுத்தல் 

ஒழுங்குவிதியின் கீழ் நிலம் வகயகப் டுத்துதலோல்  ோதிக்கப் ட்ட ந ர்களுக்கு இழப்பீட்டிவன 

நிர்ையிப் தற்கோன சட்டோீதியோன அவமப் ோக விவல மதிப்பீட்டுத் திவைக்களத்தின்  ிரதோன விவல 

மதிப்பீட்டோளர்  ைியோற்றுகின்றோர்  ிரதோன விவல மதிப்பீட்டோளோினோல் நிர்ையிக்கப் ட்ட 

சட்டோீதியோன இழப்பீடு கதோடர் ில் கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்கள் 

அதிருப்தியவடவோர்களோயின், 2013 ஆம் ஆண்டின் நிலம் வகயகப் டுத்தல் ஒழுங்குவிதிகளின் கீழ் 

 ோிவுத்கதோவகக் ககோடுப் னவிவனத் தீர்மோனிப் தற்கோக நிலம் வகயகப் டுத்தல் மற்றும் 

மீள்குடியமர்த்தல் குழுவிற்கு அல்லது அதியுயர்  நிலம் வகயகப் டுத்தல் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் 

குழுவிவன வலுவூட்டுகின்றது. களனிகவளிப் புவகயிரதப்  ோவத அ ிவிவிருத்தித் திட்டம் கட்டம் I 

ஆனது 2013 இன் கோைி வகயகப் டுத்தல் ஒழுங்குவிதிகளின் கீழ்   ட்டியற் டுத்தப் டோவம கோரைமோக 

பமபல கூறப் ட்டவவ  இக் கருத்திட்டத்துடன் ஏற்புடவமயோகோது. பமலும், இது ப ோன்ற விடயங்கவள 

அல்லது நிலம் அல்லோத க ோருளோதோர இடப்க யர்வுகளுக்கோன  ோிவுத்கதோவகக் ககோடுப் னவுகவள 

தீர்மோனிப் தற்கோக, 2008 இன் கோைிவகயகப் டுத்தல் ஒழுங்குவிதியோனது முகவர் 

நிறுவனகமோன்றிவனத் தோ ிக்கவில்வல. இத்தவகய சூழ்நிவலகளில், களனிகவளிப் புவகயிரதப் 

 ோவத அ ிவிவிருத்தித் திட்டம் கட்டம் I  இற்கு  நிறுவப் ட்ட உோித்துோிவம மதிப்பீட்டுக் குழுவிவனத் 

தோ ிப் தற்கோக  பமற்ககோண்ட தீர்மோனம் கோரைமோக பமபல குறிப் ிடப்ட்ட கவற்றிடம்  நிரப் ப் டும்.  
 

உோித்துோிவம மதிப்பீட்டுக் குழுவின் கசயற் ோடுகளோக, 

 தற்ப ோதுள்ள சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குவிதிகளினோல் உள்ளடக்கப் டோத  ோிவுத் கதோவக 

 ிரதி லன்கள், ஏவனய மீள்குடியமர்த்தல்  மற்றும் புனர்வோழ்வு உதவிகவளத் தீர்மோனித்தல். 

 கவட்டுத் திகதிக்கு முன்னர் சட்ட விபரோத குடியிருப் ோளர்கவள  அவடயோளங் 

கோண் தற்கோக குடியிருப்புகவள சோி ோர்த்தல். 

 நிலங்கள் அல்லது கட்டவமப்புகளின் எஞ்சிய  குதிகவள பமலும்  யன் டுத்தமுடியுமோ என 

சோத்தியப் ோட்டிவன ஆரோய்தல். 

 மோற்று அல்லது  தற்கோலிக தங்குமிடக் கோலத்திவனத் தீர்மோனித்தல். 
 

ககோழும்பு புறநகர் புவகயிரத கருத்திட்டத்தின் கருத்திட்டப்  ைிப் ோளர் மற்றும்  ிரதிக் கருத்திட்டப் 

 ைிப் ோளர் (சுற்றுச் சூழல் மற்றும் சமூகப்  ோதுகோப்பு), கோைி அவமச்சின்  ிரதிநிதி, 

விவலமதிப்பீட்டுத் திவைக்களப்  ிரதிநிதி, க ோது முகோவமயோளர் புவகயிரத பசவவகள் (நில 

அலுவலர்) (இலங்வக புவகயிரத பசவவ) அவர்களினோல் க யர் குறிப் ிடப் ட்ட  ிரதிநிதி, கருத்திட்ட 

அமுலோக்கல்  குதி  ிரபதச கசயலக  ிரதிநிதி மற்றும் சிவில் சமூகத்திவனப் 

 ிரதிநிதித்துவப் டுத்துகின்ற உறுப் ினகரோருவர் (கருத்திட்ட அமுலோக்கல்  குதி  ிரபதச கசயலக 

 ிரதிநிதியினோல் க யர் குறிப் ிடப் டவுள்ள) என்ப ோவர உோித்துோிவம மதிப்பீட்டுக் குழு 

உள்ளடக்கியிருத்தல் பவண்டும். கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களின் கசோத்துக்களின்  ைப் 

க றுமதியிவன  மதிப்பீடுகசய்வதற்கோக உோிமம்க ற்ற விவல மதிப்பீட்டோளர்கள் மற்றும்  ட்டயக்  

கைிய அளவவயோளர் ப ோன்ற கதோழில்நுட்  வல்லுநர்களின் குழுகவோன்றின் மூலம் உோித்து 
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மதிப்பீட்டுக் குழு உதவிகவளப் க ற்றுக்ககோள்ளும். கருதிட்டத்தோல்  ோதிக்கப் ட்ட ந ர்களுக்கோன 

இழப்பீட்வட நிர்ையிக்கும் கசயல் ோட்டில், உோித்துோிவமத் தோயத்தில் அவமக்கப் ட்டுள்ள 

உோித்துோிவம அளவுருக்களோல் உோித்துோிவம மதிப்பீட்டுக் குழு வழிநடத்தப் டும். இது  

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட அவனத்து வவகயோன மக்களுக்கும்  அவர்களின் இழப்பீடுகவள 

ஈடுகசய்வதற்கும், குவறந்த ட்சம் அவர்களின் வோழ்க்வகத் தரத்வதப் ப ணுவதற்கு அல்லது 

பமம் டுத்துவதற்கோன இழப்பீட்டு நடவடிக்வககள் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் உதவிகள் 

என் னவற்றிவன முன்கமோழிகிறது. உோித்துோிவமத் தோயத்தில் குறிப் ிடப் ட்டுள்ள பமலதிக 

ககோடுப் னவுகவள வழங்குவதற்கோக அவமச்சரவவயின் அங்கீகோரம் பதவவப் டும்.கவட்டுத் 

திகதிக்குப்  ின்னர்  கருத்திட்டப்  குதியில் அத்துமீறுகின்ற அல்லது குடிபயறுகின்ற எந்தகவோரு 

ந ருக்கும் இழப்பீட்டிவன அல்லது பவறு வவகயோன மீள்குடியமர்த்தல் உதவிகவளக் பகோர 

அனுமதிகிவடயோது. 

 

6.7 பதசிய கருத்திட்ட வழிநடோத்தல் குழு 
 

தற்ப ோவதய அரசோங்க கட்டவமப்புகள் மற்றும் அவற்றின் ககோள்திறன்கள் என் னவற்றின் மூலம் 

கருத்திட்டம் கசயற் டுத்தப் டும். அதற்கவமய,  பதசிய கருத்திட்ட வழிநடோத்தல் குழு 

நிறுவப் ட்டுள்ளபதோடு, இதில்  ின்வரும் அதிகோோிகள் அல்லது முகவர்கள் அல்லது அவர்களின் 

அங்கீகோிக்கப் ட்ட  ிரதிநிதிகள் உள்ளடக்கப் ட்டுள்ளனர்:  
 

 கசயலோளர் –ப ோக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமோன பசவவகள் அவமச்சு 

 க ோது முகோவமயோளர் – இலங்வக புவகயிரத திவைக்களம் 

 நில அளவவயோளர் நோயகம் – நில அளவவயோளர் திவைக்களம் 

  ிரதோன விவல மதிப்பீட்டோளர் – விவல மதிப்பீட்டுத் திவைக்களம் 

 கசயலோளர் - கோைி மற்றும்  ோரோளுமன்ற மறுசீரவமப்பு அவமச்சு 

 கசயலோளர் – உள்ளூரோட்சி மற்றும் மோகோை சவ கள் அவமச்சு 

  ைிப் ோளர் நோயகம் -  கவளிநோட்டு வளங்கள் திவைக்களம் 

 தவிசோளர்/  ைிப் ோளர் நோயகம்- நகர அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ  

 தவிசோளர்-பதசிய வீடவமப்பு அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ  

 தவிசோளர்/க ோது முகோவமயோளர் – இலங்வக நில அ ிவிருத்திக் கூட்டுத்தோ னம் 

 மோநகர சவ பமயர்/  ிரதிபமயர் –ககோழும்பு மோநகர சவ  

  ைிப் ோளர் நோயகம்-  கவரபயோரப்  ோதுகோப்புத் திவைக்களம் 

 க ோது முகோவமயோளர் - இலங்வக மின்சோர சவ  

 க ோது முகோவமயோளர் - பதசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகோலவமப்புச் சவ  

  ைிப் ோளர் நோயகம் - மத்திய சுற்றோடல் அதிகோர சவ  

  ைிப் ோளர்  –பதசிய வரவுகசலவுத் திட்டத் திவைக்களம் 

  ைிப் ோளர்  - (திட்டமிடல்) நிதி அவமச்சு 

  ைிப் ோளர் – கருத்திட்டம் மற்றும் ஏவனவவர்கள், ஏவனயவர்கள் பதவவப் டுவகயில்  

குழுவின் உறுப் ினர்களோக இவைத்துக் ககோள்ளப் டுவர். 
 

ஏவனய க ோறுப்புகளுக்கு மத்தியில் பதசிய கருத்திட்ட வழிநடோத்தல் குழுவோனது , இரண்டு 

மோதங்களுக்கு ஒரு முவற ஒன்றுகூடி, 
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 முன்பனற்ற அறிக்வககளின் அடிப் வடயில் ஒட்டுகமோத்த கருத்திட்ட கசயலோக்கத்வதயும் 

கண்கோைித்தல்; 

 அமுல் டுத்தல் சிக்கல்கவளத் தீர்த்தல், 

  கருத்திட்ட அமலோக்கத்துடன் இவைக்கப் ட்டுள்ள ஏவனய பதசிய அரச முகவர் 

நிறுவனங்கள ஒருங்கிவைத்தல். பதசிய கருத்திட்ட வழிநடோத்தல் குழுவோனது  மோதத்திற்கு 

இரு முவற ஒன்றுகூடும். 
 

6.8 2009 ஆம் ஆண்டின் ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கியின்  ோதுகோப்புக் ககோள்வகப் 

 ிரகடனத்திற்கு எதிகரதிபர கோைி வகயகப் டுத்தல் சட்டம்  மற்றும் பதசிய 

தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் திட்டம் என் னவற்றில் தற்ப ோதுள்ள 

இவடகவளிகள்  
 

கோைி வகயகப் டுத்துதல் மற்றும் இழப்பீடு வழங்கல் கதோடர் ோன அணுகுமுவற கதோடர் ோக கோைி 

வகயகப் டுத்தல் சட்டம், பதசிய தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் நிகழ்ச்சித் திட்டம் மற்றும் 2009 ஆம் 

ஆண்டின் ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கியின்  ோதுகோப்புக் ககோள்வகப்  ிரகடனம்  என் னவற்றிற்கு 

மத்தியில் பவறு ோடுகள் கோைப் டுகின்றன.  ோதுகோப்புக்ககோள்வகப்  ிரகடனம் மற்றும் பதசிய 

தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் திட்டம்  என் ன அதிகமோகபவோ அல்லது குவறவோகபவோ ஒத்ததோக 

இருந்த ப ோதிலும், கோைி வகயகப் டுத்தல் சட்டத்திவன   ோதுகோப்புக் ககோள்வகப்  ிரகடனத்துடன் 

ஒப் ிடுவகயில் பவறு ோடுகள் கோைப் டுகின்றன. கோைிவகயக்கடுத்தல் சட்டமோனது பதசிய 

தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் நிகழ்ச்சித்  திட்டத்திற்கு  கீழ்வருகின்ற சட்டமோக   அவமயப்க றோத 

ப ோதிலும்  இழப்பீடு வழங்குவதற்கோக பதசிய தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் திட்டம் மற்றும் 

சமூகப்  ோதுகோப்புக் ககோள்வகப்  ிரகடனத்தினம் என் னவற்றினோல் அது  ின் ற்றப் டுகின்றன. 

பதசிய தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் திட்டம், சமூகப்  ோதுகோப்புக்ககோள்வகப்  ிரகடனத்தினம் 

மற்றும் கோைிவகயகப் டுத்தல் சட்டம்  என் னவற்றிற்கு இவடயிலோன இவடகவளிகள் அட்டவவை 

6.2 இல்  குப் ோய்வு கசய்யப் டுகின்றன.  
 

ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கியின் 2009 ஆம் ஆண்டின்  ோதுகோப்புக் ககோள்வகப் 

 ிரகடனத்துடன்  பதசிய ககோள்வகயிவன  ஒப் ிடுதல் 

1986 ஆம் ஆண்டின் திருத்தப் ட்டவோறோன, 1950 ஆம் ஆண்டின் கோைிவகயகப் டுத்தல் சட்டமோனது 

(1950 ஆம் ஆண்டின் கோைி வகயகப் டுத்தல் சட்டம் மற்றும் அதன் ஒழுங்குவிதிகள்) க ோது 

பநோக்கத்திற்கோக கோைி வகயகப் டுத்துவதற்கோன வழி கோட்டல்கவளயும் கோைி 

உோித்துோிவமயோளருக்கு மோத்திரம்  ல  ிரதி லன்கவள வழங்குகிறது. கோைி வகயகப் டுத்தற் சட்டம் 

மற்றும் அதன் ஒழுங்குவிதிகள் என் ன கோைி மற்றும் கசோத்துக்களின் இழப் ிற்கோன இழப்பீட்டிவன 

அதன் மோற்றீட்டுச் கசலவில்  உத்தரவோதப் டுத்துவதில்வல. ஆனோல் 2001 ஆம் ஆண்டின் பதசிய 

தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தற் ககோள்வகயோனது இலங்வகயில்  மீள்குடியமர்த்தல் கதோடர் ிலோன 

 ிரச்சிவனகவளத் தீர்த்துவவப் தற்கோன முவறப் டுத்த ட்ட முவறவமகயோன்றிவன அ ிவிருத்தி 

கசய்து குறிப் ிடத்தக்க வமற்கல்கலோன்றிவனப்   ிரதி லித்து,  இலங்வகயின் பதசிய ககோள்வககள் 

மற்றும் ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கியின் அத்தவகய ககோள்வககள் என் னவற்றிற்கிவடயிலோன 

குறிப் ிடத்தக்க இவடகவளியிவன அவடத்துவிடுகின்றது. 
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அட்டவவை 6.2: கடன்  க ருநர் மற்றும் ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கியின்  ோதுகோப்புக் ககோள்வகக் கூற்று 

என் னவற்றிற்கிவடயிலோன ஓர் ஒப்பீடு 
 

 

விடயம் 
இலங்வக நோட்டுச் 

சட்டங்கள்/ககோள்வககள் 

ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கியின் 

 ோதுகோப்புக் ககோள்வகப் 

 ிரகடனம் 

இடகவளியிவன 

நிரப்புவதற்கோக 

பமற்ககோள்ளப் ட்

ட நடவடிக்வககள் 

1 கருத்திட்டத்தி

வன ஆய்தல் 

கோைி வகயகப் டுத்தல் சட்டம்  

மற்றும் பதசிய  தன்னிச்வசயற்ற  

மீள் குடியமர்த்தல் ககோள்வக 

என் னவற்றின் கீழ் 

பவண்டப் ட்டவவ 

கடந்த கோல, நிகழ்கோல மற்றும் 

எதிர்கோல தன்னிச்வசயற்ற மீள் 

குடியமர்த்தல் தோக்கங்கள் மற்றும் 

இடர்வுகவள அவடயோளம் 

கோண் தற்கோக கருத்திட்டத்வத 

ஆய்வுகசய்தல். இடம்க யர்ந்பதோர் 

கதோடர் ிலோன கைக்ககடுப்பு 

மற்றும் அல்லது குறிப் ோக, மீள் 

குடியமர்ததுடன் கதோடர்புவடய 

 ோலினப்  குப் ோய்விவன 

உள்ளடக்கி குடித்கதோவகக்          

கைக்ககடுப் ிவன பமற்ககோள்ளல். 

இவடகவளி இல்வல. 

2  ங்குதோரர்களுடன் 

கலந்தோ பலோசித்து 

மனக்குவறயிவனத் 

தீர்க்கும்   

க ோறிமுவறயி 

வனத் தோ ித்தல் 

திருத்தப் ட்டவோறோன கோைி 

வகயகப் டுத்தல் சட்டத்தின்  கீழ் 

இது அவசியப் டமோட்டோது. 

ஆயினும்,பதசிய தன்னிச்வசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல் ககோள்வகயின் 

கீழ்  இது அவசியப் டுகின்றது. 

கோைி வகயகப் டுத்தல் 

சட்டத்தின் ஏற் ோடுகளின் கீழ் 

மனக்குவறகவளப் 

ப ோக்குவதற்கோன எந்த ஏற் ோடும் 

குறித்த சட்டத்தில் 

கோைப் டுவதில்வல ஆயினும், 

பதசிய தன்னிச்வசயற்ற மீள் 

குடியமர்த்தல் ககோள்வகயின் கீழ் 

பவண்டப் ட்டகதோரு விடயமோக 

இது கோைப் டுகின்றது. 

 ங்குதோரர்களுடன்கருத்பதோட்டமிக் 

கலந்தோபலோசவனக் கூட்டங்கவள 

நடோத்துதல். இடம்க யர்ந்த 

அவனத்து ந ர்களும் தமது 

உோித்துோிவமகள் மற்றும் 

மீள்குடியமர்த்தல் கதோர் ிலோன 

தமது விருப் த் பதர்வுகள் 

கதோடர் ில் அறிவித்தல். 

மீள்குடியமர்த்தல் நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்கவளத் திட்டமிடுதல், 

கசயல் டுத்துதல்,  கண்கோைித்தல், 

மதிப்பீடு கசய்தல் கதோடர் ில் 

அவர்களின்  ங்பகற் ிவன 

உறுதிகசய்தல். இலகுவில் 

 ோதிக்கப் டக் கூடிய குழுக்கள் மீது 

விபசட கவனம் கசலுத்தல். 

 ோதிக்கப் ட்ட ந ர்களின் மனக் 

குவறகவளப் க ற்று அவற்றிற்குத் 

தீர்வு கோண் தற்கும் மனக் குவறக 

வளத் தீர்க்கும் க ோறிமுவறயிவன 

நிறுவுதல். 

இவடகவளி இல்வல 

3. இடம்க யர்ந்த 

அவனவோினதும் 

வோழ்வோதோரத்வத 

பமம் டுத்தல் 

அல்லது 

குவறந்த ட்சம் 

மீள்நிவலப் 

 டுத்தல் மற்றும் 

மோற்றீட்டுச் 

கசலவில் 

1950 ஆம் ஆண்டின் கோைி 

வகயகப் டுத்தல் சட்டத்தில் 

இதற்கோன ஏற் ோடுகள் 

கோைப் டுவதில்வல. ஆனோல் 

வருமோன மீள்நிவலப் டுத்தல் 

மற்றும் வோழ்க்வகத் தரத்வத 

பமம் டுத்துவதன் அவசியத்வத 

பதசிய தன்னிச்வசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல் ககோள்வக  

விதிக்கிறது. 

இடம்க யர்ந்த அவனத்து 

ந ர்களினதும் வோழ்வோதோரத்வத 

 ின்வருவனவற்றின் ஊடோக 

பமம் டுத்தல் அல்லது குவறந்த 

 ட்சம் மீளவமத்தல் (i)  

 ோதிக்கப் ட்ட வோழ்வோதோரங்கள் 

நிலத்வத அடிப் வடயோகக் 

ககோண்டவமவகயில்  நிலத்திவன 

அடிப் வடயோகக் ககோண்ட 

மீள்குடியமர்த்தல்மூபலோ ோயங்கள் 

சோத்தியமோகும் அல்லது 

இவடகவளி இல்வல 
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ககோடுப் னவிவன 

பமற்ககோள்ளல் 

2009 ஆம் ஆண்டு சனவோி மோதம் 

20 ஆம் திகதிய ஒழுங்குவிதி 

வர்த்தமோனி அறிவித்தலுக்கு 

அவமய, மோற்றீட்டுச் 

கசலவினமோனது பதசிய 

தன்னிச்வசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல் ககோள்வகயில் 

குறிப் ிடப் ட்டுள்ளது. 

 

வோழ்வோதோரத்வத குவறமதிப் ிற்கு 

உட் டுத்தோத நிவலயில் நிலத்வத 

இழக்வகயில் நிலத்திற்கோன 

மோற்றீட்டுப் க றுமதியில்  ை 

இழப்பீடு வழங்கல் (ii) சமமோன 

அல்லது அதவன விட க றுமதி 

கூடிய கசோத்துகளுக்கோன 

அணுகலுடன் கசோத்துக்கவள 

உடனடியோக மோற்றீடுகசய்தல் 

(iii)மீளவமக்கப் ட முடியோத 

கசோத்துகளுக்கோக முழுமோற்றீட்டுச் 

கசலவில் உடனடி இழப்பீடு 

வழங்கல் மற்றும் (iv)சோத்தியமோன 

நிலவமகளில்  ிரதி  லன்  கிர்வுத் 

திட்டங்கள் மூலம் பமலதிக  

வருமோனம் மற்றும் பசவவகள். 

4. 4. இடம்க யர்ந்த ந ர்களுக்கோன 

உதவி 

1950 ஆம் ஆண்டின் கோைி 

வகயகப் டுத்தல் சட்டத்தில் 

இதற்கோன ஏற் ோடுகள் கோைப் டு 

வதில்வல. எனினும், பதசிய 

தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் 

ககோள்வகயோனது உதவியிவன 

பகோருகிறது 

க ௌதீக மற்றும் 

க ோருளோதோர 

ோீதியோக 

இடம்க யர்ந்த 

ந ர்களுக்குத் 

பதவவயோன 

உதவிகவள 

வழங்குதல் 

5. இடம்க யர்ந்த 

இலகுவில் 

 ோதிக்கப் டக்கூ

டிய குழுக்களின் 

வோழ்க்வகத் 

தரத்வத 

பமம் டுத்துதல் 

இந்த விடயம் கதோடர் ில்  1950 

ஆம் ஆண்டின் கோைி 

வகயகப் டுத்தல் சட்டம் 

அனுதியோக உள்ளது. இலகுவில் 

 ோதிக்கப் டக் கூடிய 

குழுக்களுக்கோக  பதசிய 

தன்னிச்வசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல் ககோள்வக 

விபசட உதவிகவள பகோருகிறது. 

இடம்க யர்ந்த ஏவழ மற்றும் 

ஏவனய இலகுவில்  ோதிக்கப் டக் 

கூடிய குழுக்களின் வோழ்க்வகத் 

தரத்வத பமம் டுத்துதல். 

இவடகவளி இல்வல 

6. கலந்துவரயோ 

டப் ட்ட  தீர்வு 

1950 ஆம் ஆண்டின் கோைி 

வகயகப் டுத்தல் சட்டத்தினோல் 

பமவப் டவில்வல 

ப ச்சுவோர்த்வத மூலம் தீர்விவனப் 

க ற்றுக்ககோண்ட மக்கள் அபத 

தீர்விவன அல்லது அதவன விடச் 

சிறந்த வருமோனம் மற்றும் வோழ் 

வோதோர நிவலவய  ரோமோிப் ோர்கள் 

என் வத உறுதி கசய்வதற்கோக 

ப ச்சுவோர்த்வத மூலம் க றப் ட்ட 

தீர்வின் அடிப் வடயில் மக்கள் 

நிலத்திவனவகயகப் டுத்துகமனில், 

அதற்கோக, கவளிப் வடயோன, 

நிவலயோன மற்றும் சமமோன 

முவறயில் அவமந்த நவடமுவறகவள 

உருவோக்கல். 

ககோழும்பு புறநகர் 

புவகயிரதக் 

கருத்திட்டம் ஆசிய 

அ ிவிருத்தி 

வங்கியின் 

 ோதுகோப்புக் 

ககோள்வகப் 

 ிரகடனத்திவனப் 

 ின் ற்றும் 

7. நிலத்திற்கோன 

உோித்துோிவமயற்ற

வர்களுக்கோன  

இழப்பீடு 

பதசிய தன்னிச்வசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல் ககோள்வகயில் 

ஏற் ோடுகள் கோைப் டுகின்றன. 

ஆனோல் 1950 ஆம் ஆண்டின் 

கோைி வகயகப் டுத்தல் 

நில உோிவமபயோ அல்லது 

நிலத்திற்கோன பவறு எந்தகவோரு 

அங்கீகோிக்கப் ட்ட சட்ட 

உோிவமபயோ இல்லோமல் இடம் 

க யர்ந்த ந ர்கள் மீள்குடியமரல் 

ககோழும்பு புறநகர் 

புவகயிரதக் 

கருத்திட்டம் ஆசிய 

அ ிவிருத்தி 

வங்கியின் 
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சட்டத்தில் ஏற் ோடுகள் 

கோைப் டுவதில்வல 

உதவி மற்றும் நிலம் அல்லோத 

கசோத்துக்கவள இழப் தற்கோன 

இழப்பீடு க றதகுதியுவடயவர்கள் 

என் வத உறுதிப் டுத்தல் 

 ோதுகோப்புக் 

ககோள்வகப் 

 ிரகடனத்திவனப் 

 ின் ற்றும்  
8. மீள்குடியமர்த்தல் 

திட்டத்திற்கோன 

பதவவப் ோடு 

திருத்தப் ட்டவோறோன 1950 ஆம் 

ஆண்டின் கோைிவகயகப் டுத்தல் 

சட்டத்தின் கீழ் இது 

அவசியப் டமோட்டோது.  எனினும் 

20 க்கு பமற் ட்ட வீட்டுடவமகள் 

இடம்க யர்வகக் கருத்திட்டங் 

களுக்கோக விோிவோன மீள்குடியமர் 

த்தல்திட்டகமோன்றும்இடம்க யர்

ந்த வீட்டுடவமகளின் 

எண்ைிக்வக 20 க்கும் குவறவோக 

இருப் ின் குவறந்த விவரம் 

ககோண்ட மீள்குடியமர்த்தல் 

திட்டகமோன்றும் பதவவ என்று 

பதசிய தன்னிச்வசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல் திட்டம் 

பகோருகிறது. 100 

வீட்டுடவமகவளப்  ோதிக்கும்  

கருத்திட்டகமோன்றிவனப் 

க ோறுத்த வவரயில் அது பதசிய 

சுற்றோடல் அதிகோர சவ யின் கீழ் 

 ோிந்துவரக்கப் ட்ட கருத்திட்டம் 

என்று கருதப் டுகிறது. 

அத்தவகய திட்டத்வத 

கசயல் டுத்துவதற்கு முன்னர் 

மத்திய சுற்றோடல் அதிகோர 

சவ யின் அங்கீகோரம் 

அவசியமோகும். ஆனோலும், இது  

மீள்குடியமர்த்தல் 

 ிரச்சிவனகளுக்கு தீர்வு 

வழங்குவதில்வல. 

இடம்க யர்ந்த ந ர்களின் உோித்துோி 

வமகள், வருமோனம் மற்றும் 

வோழ்வோதோர மீளவமத்தல் உத்திகள், 

நிறுவன ோீதியோன ஏற் ோடுகள், 

கண்கோைித்தல் மற்றும் 

அறிக்வகயிடல்  ைிச் சட்டகம், 

வரவுகசலவு மற்றும் கோல 

வவரயவறக்குட் ட்டகசயற் டுத்தல் 

அட்டவவை ஆகியவற்வற 

விவோித்து, மீள்குடியமர்த்தல் 

கசயற் ோட்டுத் திட்டத்வதத் 

தயோோித்தல். அ மற்றும் ஆ 

கருத்திட்டங்களுக்கு  

அவசியமோக்கல். 

இவடகவளி இல்வல 

9. க ோதுமக்களுக்கு      

கவளிப் டுத்தல் 

பதசிய தன்னிச்வசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல் திட்டத்தில் 

ஏற் ோடுகள்கோைப் டுகின்றன. 

ஆயினும்,திருத்தப் ட்டவோறோன, 

1950 ஆம் ஆண்டின் கோைி 

வகயகப் டுத்தல் சட்டத்தின் கீழ் 

இது அவசியப் டமோட்டோது. 

கருத்திட்டமோனது சுற்றோடல் 

தோக்க மதிப்பீட்டுக்கு அல்லது 

ஆரம்  கட்ட சுற்றோடல் 

மதிப்பீட்டுக்குஉட் டுத்தப் டுமோ

யின்,  குறித்த அறிக்வகயோனது 

முவறபய க ோது மக்களின் 

தகவலுக்கோக அல்லது க ோது 

மக்களின் கருத்துகளுக்கோக 

கிவடப் னவோக இருத்தல் 

பவண்டும் 

கருத்திட்ட மதிப்பீட்டிற்கு முன்னர், 

இலகுவில் அணுகக்கூடிய இடத்தில், 

 ோதிக்கப் ட்ட ந ர்களுக்கும்  ிற 

 ங்குதோரர்களுக்கும் புோியக்கூடிய 

ஒரு அவமப் ிலும் கமோழிகளிலும்  

ஆபலோசவன கசயல்முவறயின் 

ஆவைங்கவள சோியோன பநரத்தில் 

ஆவைப் டுத்துதல் உள்ளடங்கலோக 

வவரவு மீள்குடிபயற்றத் திட்டத்வத 

கவளிப் டுத்தல். இறுதி மீள் 

குடியமர்த்தல் திட்டம் மற்றும் அதன் 

இற்வறப் டுத்தல்கள் 

என் னவற்றிவன  ோதிக்கப் ட்ட 

ந ர்களுக்கும் ஏவனய 

 ங்குதோரர்களுக்கும் கவளிப் டுத்தல் 

இவடகவளி இல்வல 
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10. மீள்குடியமர்த்தல் 
கசலவு 

சம் ந்தப் ட்ட 

கருத்திட்டத்திற்கோக 

அரசோங்கத்தோல் வரவுகசலவுத் 

திட்டம் ஒதுக்கப் ட 

பவண்டியுள்ளது. 

அ ிவிருத்திக் கருத்திட்டம் அல்லது 

நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் ஓர் அங்கமோக 

தன்னிச்வசயற்ற மீள் 

குடியமர்த்தலிவனக் கருத்திற் 

ககோண்டு கசயற் டுத்தல். 

கருத்திட்டத்தின் கசலவுகள் மற்றும் 

 ிரதி லன்கவளச் சமர்ப் ிக்வகயில் 

மீள்குடியமர்த்தலின் பூரை 

கசலவுகவளயும் உள்ளடக்குதல். 

இவடகவளி இல்வல 

11. இழப்பீட்டிவனச் 
கசலுத்துவதற்கு 

முன்னர் உவடவம 

கவளப்க ோறுப் 

ப ற் து 

பதசிய தன்னிச்வசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல் கருத்திட்டம் 

இதவன அனுமதிக்கோது. 1950 

ஆம் ஆண்டின் கோைி 

வகயகப் டுத்தல் சட்டமோனது, 

சட்டோீதியோன இழப்பீட்டிவனத் 

தவவை அடிப் வடயில் 

கசலுத்துதல் பவண்டுகமன 

குறிப் ிடுகின்றது. ஆயினும், 

பதசிய தன்னிச்வசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல் கருத்திட்டம் 

இக் கருத்திவன ஆதோிக்கவில்வல. 

அவசரகோல வகயகப் டுத்துதல் 

நிலவமயின் ப ோது   

இழப்பீட்டிவனச் கசலுத்தோது 48 

மைி பநரத்திற்குப்  ிறகு 

நிலத்திவனக் வகயகப் டுத்துவதற்கு 

1950 ஆம் ஆண்டின் கோைி 

வகயகப் டுத்தல் சட்டத்தின்  38 (அ) 

 ிோிவு அனுமதிக்கிறது. ஆனோல்,  

பதசிய தன்னிச்வசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல் திட்டம் 

மோற்றீட்டுச் கசலவிவனச் 

கசலுத்துதல் மற்றும் நியோயமோன 

அறிவிப்புக் கோலம் என் ன 

கதோடர் ில் குறிப் ிட்ட ப ோதிலும் 

1950 ஆம் ஆண்டின் கோைி 

வகயகப் டுத்தல் சட்டம் 

 ோரோளுமன்றத்தினோல் 

அங்கீகோிக்கப் ட்ட சட்டம் 

என் தனோல் பதசியதன்னிச்வசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல் திட்டமோனது 

குறித்த சட்டத்திவன மீறவில்வல. 

ஆனோல் இடம் க யர்ந்த மக்களுக்கு 

நிவோரைம் வழங்குவதற்கோக 

அவமச்சரவவ வழிகோட்டலுடன் 

பதசிய தன்னிச்வசயற்ற மீள் 

குடியமர்த்தல் திட்டமோனது  ல 

நிவோரைப்  ைிகவள 

கசயற் டுத்துகிறது. 

க ௌதீக அல்லது க ோருளோதோர 

இடப்க யர்வுக்கு முன்னர் 

இழப்பீட்டிவனச் கசலுத்தல் 

ஏவனய மீள்குடியர்த்தல் 

உோித்துோிவமகவள வழங்குதல். 

கருத்திட்ட அமலோக்கல் 

முழுவதிலும் திட்டத்திவன 

கநருக்கமோன பமற் ோர்வவயின் 

கீழ் மீள்குடியமர்த்தல் 

கருத்திட்டத்திவன அமுல் டுத்தல்.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

மீள்குடியமர்த்தல் 

கசயற் ோட்டுத் 

திட்டத்தில் 

குறிப் ிடப் ட்டுள்ள

வோறுககோழும்பு புறநகர் 

புவகயிரதக் 

கருத்திட்டமோனது 

பதசிய தன்னிச்வசய 

ற்ற மீள்குடியமர்த்தல் 

திட்டம் மற்றும் 

 ோதுகோப்புக் 

ககோள்வகப்  ிரகடனம் 

என் னவற்றிவனப் 

 ின் ற்றும். க ௌதீக  

அல்லது க ோருளோதோர 

இடப் க யர்வு 

ஏபதனும் 

ஏற் டுவதற்கு முன்னர் 

இடம் க யர்ந்த 

ந ருக்கு மோற்றீட்டுச் 

கசலவில் முழு 

இழப்பீடும் 

கசலுத்தப் டுதல் 

பவண்டும். 

1. இடம்க யர்ந்த 

ஒவ்கவோரு 

ந ருக்கும் முழு 

மோற்று கசலவில் 

இழப்பீடு 

வழங்கப் டும் 

வவரயிலும் 

2. மீள்குடியமர்த்தல்  

கசயற் ோட்டுத் 

திட்டத்தில் 

 ட்டியலிடப் ட்டுள்ள 

ஏவனய  

உோித்துோிவமகளும் 

இடம் க யர்ந்த 

மக்களுக்கு 

வழங்கப் டும் 

வவரயிலும்  
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3 ப ோதுமோன வரவு 

கசலவுத் 

திட்டத்தினோல் 

ஒத்துவழக்கப் ட்டு 

விோிவோன வருமோன 

மற்றும் 

வோழ்வோதோரப் 

புனர்வோழ்வுத் 

திட்டகமோன்று 

இடம் க யர்ந்த 

மக்களுக்கு 

ஏற் டுத்தப் டும் 

வவரயிலும், 

க ௌதீக அல்லது 

க ோருளோதோர 

ோீதியோக  

எந்தகவோரு 

இடப்க யர்வும் 

ஏற் டமோட்டோது 

என் வத ககோழும்பு 

புறநகர் புவகயிரதக் 

கருத்திட்டம் உறுதி 

கசய்யும்.  

12. கண்கோைித்தல் பதசிய தன்னிச்வசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல் திட்டத்தின் 

கீழ் அவசியப் டுகிறது. 

மீள்குடியமர்த்தல் விவளவுகள் 

மற்றும் இடம் க யர்ந்பதோோின் 

வோழ்க்வகத் தரத்தின் மீது அவற்றின் 

தோக்கங்கள் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் 

கண்கோைிப்பு முடிவுகள், அடிப் வட 

நிவலவமகள் என் ன 

கருத்திற்ககோள்ளப் ட்டு 

மீள்குடியமர்த்தல் திட்டத்தின் 

பநோக்கங்கள்அவடயப் ட்டுள்ளன

வோ என் னவற்வறக் 

கண்கோைித்தல், மதிப்பீடுகசய்தல், 

கண்கோைிப்பு அறிக்வககவள 

கவளியிடுதல். 

ககோழும்பு புறநகர் 

புவகயிரதக் 

கருத்திட்டம் 

 ோதுகோப்புக் 

ககோள்வகப் 

 ிரகடனத்திற்கவமய 

அட்டவவையிவனப் 

 ின் ற்றும். 
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அத்தியோயம் 07 - உோித்துோிவமகள், உதவிகள் மற்றும்  ிரதி லன்கள் 

 

7.1  அறிமுகம் 
 

சட்டோீதியோன உோித்திவன வவத்திருப் வர்கள், குத்தவகதோரர்கள்,  குத்தவகயோளர்கள் மற்றும் 

ஆக்கிரமிப் ோளர்கள், சட்டவிபரோத குடியிருப் ோளர்கள், ஊழியப் வடயினர், ஊதியம் க று வர்கள் மற்றும் 

இலகுவில்  ோதிக்கப் டக்கூடிய குழுக்கவள உள்ளடக்கிய உோித்திவன வவத்திரோதவர்கள் ப ோன்ற சில 

தனிந ர் குழுக்கள் மீது இக்கருத்திட்ட அமுலோக்கம் குறிப் ிடத்தக்களவில் க ௌதீக மற்றும் க ோருளோதோர 

இடப்க யர்விவன ஏற் டுத்துகிறது.கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட  அவனத்து மக்களும் தமது 

இழப்புகவள ஈடுகசய்வவதற்கும், கருத்திட்டத்திற்கு முற் ட்ட நிவலக்கு நிகரோன அல்லது அதவன விடச் 

சிறந்த நிவலக்கு அவர்களின் வோழ்க்வகத் தரத்திவன பமம் டுத்துவதற்கோக   வழங்கப் ட்ட இழப்பீட்டுச் 

கசயற் ோடுகள் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் உதவிகளின் கூட்டுச் பசர்க்வககயோன்றிவன உோித்துோிவமத் 

தோயம் முன்வவக்கிறது. இழப்பீடு  அல்லது உதவிவயப் க ற அல்லது தம்வம புனர்வோழ்வளித்துக் ககோள்ள 
விரும்புகின்ற ந கரோருவர், இலங்வக  அரசோங்கம், மற்றும் ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கியின்  சமுகப் 

 ோதுகோப்புக் ககோள்வகப்  ிரகடனம் என் னவற்றின் சட்ட திட்டங்கள், ஒழுங்குவிதிகள், ககோள்வகக் 

பகோட் ோடுகளுக்கு அவமய கருத்திட்டத்தோல் முன்கமோழியப் ட்ட தவகவமக்கு அவமவோன  

வவரயவறகவள  பூர்த்திகசய்திருத்தல் பவண்டும்.  

1950 ஆம் ஆண்டின் கோைி வகயகப் டுத்தல் சட்டம் மற்றும் 2008 ஆம் ஆண்டின் கோைி வகயகப் டுத்தல் 

ஒழுங்குவிதி என் னவற்றில்  ிரதி லிக்கப் டுகின்ற இலங்வகயின் சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுவறப் டுத்தல் 

 ைிச் சட்டக ஏற் ோடுகள் மற்றும் களனிகவளிப் புவகயிரதப்  ோவதக் கருத்திட்டம் கட்டம் 01 

என் னவற்றிற்கு அவமய உோித்துோிவமத் தோயம் தயோோிக்கப் டுகிறது.பமற்குறித்த சட்ட மற்றும் 

ஒழுங்குமுவற  ைிச் சட்டகமோனது, 2013 ஆம் ஆண்டின் கோைி வகயகப் டுத்தல் ஒழுங்குவிதியில் 

 ின் ற்றப் ட்ட அண்வமக்கோல  விகிதங்கவளப்  யன் டுத்துவதற்கு ப ோதுமோன ஏற் ோடுகவள 

உள்ளடக்கோவம மற்றும்  நிலத்திவன அடிப் வடயோக ககோண்டிரோத கோைி வகயகப் டுத்தல் மற்றும் 

இழப்பீடு பகோருவதற்கோன அவர்களின் உோிவம என் ன நில உோித்து  வவதிரோதவர்கள் மீது க ோருளோதோர 

இடப்க யர்விவன ஏற் டுத்தின. அதற்கவமய, கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட அவனத்து மக்களுக்கும் 

இழப்பீடு, மற்றும் அல்லது புனர்வோழ்வு, மறுசீரவமப்பு உதவிகள் என் னவற்றிவன உள்ளடக்கிய 

மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டத்தின் மூலம் இந்த இவடகவளி நிவர்த்தி கசய்யப் டுகிறது. 

ஆவகயோல், உோித்துோிவமத் தோயம் மற்றும் மீள் குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டத்தில் 

உள்ளடக்கப் ட்டுள்ள  மீள்குடியமர்த்தல் வரவுகசலவுத் திட்டம் என் ன ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கியின் 

இைக்கப்  ிோிவோல் அங்கீகோிக்கப் ட்டவுடன், ககோழும்பு புறநகர் புவகயிரத கருத்திட்டம் குறித்த 

ஆவைத்திற்கு அவமச்சரவவயின் விபசட அங்கீகோரத்திவனக் பகோரப் டும்.  
 

நில உோித்து உோிவமயோளர்களுக்கோன  உோித்துோிவமத் தகுதிக்கோன கவட்டுத் திகதியோனது, 1950 ஆம் 

ஆண்டின் கோைி வகயகப் டுத்தல் சட்டத்தின் 2 ஆம்  ிோிவின் கீழோல் அறிவிக்கப் டும் திகதியோகும். 

சமூக,க ோருளோதோர மற்றும் கசோத்துப்  ட்டியல் ஆய்வின் இறுதித் திகதி, நில உோித்துோிவமவய 

ககோண்டிரோதவர்களுக்கோன  இறுதித் தியதியோகும். கவட்டுத் திகதி  ிரகடனப் டுத்தப் ட்ட  ின்னர் குறித்த 

 குதியில் அத்துமீறிய அல்லது குடியமர்ந்த எந்தகவோரு ந ருக்கும் இழப்பீடு அல்லது பவறு  வவகயோன எந்த 

மீள்குடியமர்த்தல் உதவிகவளயும் உோிவம பகோரமுடியோது. 

7.2 இழப்பீடு அல்லது உதவி அல்லது புனர்வோழ்வுக்கோன தகுதி 
 

இழப்பீடு/ உதவி/புனர்வோழ்வுக்கோன தகுதி  ின்வரும் அட்டவவையில் கோட்டப் ட்டுள்ளது 
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அட்டவவை 7.1: இழப்பீடு அல்லது உதவி அல்லது புனர்வோழ்வுக்கோன தகுதி 
 

கதோ.இ தகுதி 

1 நில உோித்து இல்லோதவர்களுக்கோன கவட்டுத் திகதி 2017 ஓகத்து 14 ஆம் திகதியோக கோைப் ட்டபதோடு, 

நில உோித்திவன வவத்திருப் வர்களுக்கோன திகதி 1955 ஆம் ஆண்டின் கோைி வகயகப் டுத்தல் 

சட்டத்தின்  ிோிவு 2 இன் கீழ் அறிவிக்கப் டும் திகதியோகும். 

2 
 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவமகளின்  ல்பவறு வவகயினர்களின் தகுதியோனது கீபழ 

அட்டவவை 7.4 இல் கோட்டப் ட்டுள்ள உோித்துோிவமத் தோயத்திற்பகற்  அவமயப்க றும். 

3 இழப்பீடு அல்லது உதவி அல்லது புனர்வோழ்வுக்கோன உோித்துோிவம அலகோனது, வீட்டுடவம அலகுக்கு 

ஏற்புடவமயோக்கப் டுதல் பவண்டும். 

4 சட்டபூர்வமோன நில உோித்திவனப் க ோருட் டுத்தோது ஆனோல், இழப்புகளின் வவக மற்றும்  ரப்க ல்வல, 

தோக்கங்களின் தீவிரத்தன்வம மற்றும்  ோதிக்கப் ட்ட கசோத்துக்களுக்கோன உோித்து மற்றும் சமூக, 

க ோருளோதோர  ோதிப்பு என் னவற்றிவனப் க ோறுத்து அவனத்து இடம்க யர்ந்த மக்களுக்கும் இழப்பீடு 

மற்றும் உதவி வழங்கப் டுதல் பவண்டும் 

5 கருத்திட்டத்தோல்  ோதிக்கப் ட்ட குடும் ங்கள் கதோடர் ிலோன குடிசன மதிப்பீட்டின் ப ோது கைக்கிடப் ட 

முடியோமலும், ஆனோல்  ோதிக்கப் ட்ட  குதியில் கவட்டுத் திகதிக்கு முன்னர் குறித்த ந ர் 

அங்கிருந்துள்ளோர் என் தவன நிரூ ிக்க அவோிடம் நம் கமோன சோன்றுகள் ஏதும் இருப் ின், அந்ந ர் 

குவற தீர்க்கும் குழுவின் சோி ோர்ப் ிற்குப்  ிறகு கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட ந ர்கள்  ட்டியலில் 

உள்வோங்கப் டுவோர். 

6 இலகுவில்  ோதிக்கப் டக்கூடிய குடும் ங்கள் அல்லது ந ர்கள் உோித்துோிவமத் தோயத்தில் 

குறிப் ிடப் ட்டுள்ளவோறு பமலதிக உதவிகளுக்கு உோிவம க றுவோர். 

7 கவட்டுத் திகதிக்கு முன்னர் ந கரோருவருக்கு அல்லது வீட்டுடவமகயோன்றிற்கு கவளிபயறுவதற்கோன 

அறிவிப்பு வழங்கப் ட்டும். நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நிலுவவயில் இருப் ின், நீதிமன்றத்தோல் 

நிர்ையிக்கப் ட்ட திர்ப் ிற்பகற்   கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களின்  தகுதி  ோிசீலிக்கப் ட்டு. 

மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டத்திலுள்ள ஏற் ோடுகளுக்கு அவமவோக  இழப்பீடு அல்லது 

உதவிகளுக்கு கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்கள் தகுதி க றுவர். 
 

7.3 உோித்துோிவமத் தோயம் 
 

அட்டவவை 7.4  ஆனது உோிவமத் தோயத்திவனப்  ிரதி லிக்கிறது. உோிவமயின் தன்வம, இழந்த 

கசோத்துக்களின் உோிவம, தோக்கங்களின் வவக மற்றும் சமூக, க ோருளோதோர நிவல ஆகியவற்வறப் க ோறுத்து 

கருத்திட்டத்தோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்கள், இழப்பீடு மற்றும் உதவித் திட்டங்களுக்குத்  தகுதிக றுவர். 
கருத்திட்டத்தோல்  ோதிக்கப் ட்ட குடும் ங்கவள மீள்குடியமர்த்துவதற்கோக உோித்துோிவமத் தோயம் இரண்டு 

வவக மோற்றீடுகவள வி ோிக்கிறது. அதற்கவமய, கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்கள் தோம் 

விரும் ியவோறு  ின்வரும் மோற்றீடுகளில் ஒன்றிவன சுதந்திமோகத் கதோிவு கசய்யமுடியும். அவவ: 

மோற்றீடு 1: கருத்திட்டத்தோல்  ோதிக்கப் ட்ட குடும் ங்கவள தற்ப ோது வசிக்கும்  ிரபதசத்திற்கு மிக 

சமீ மோகவுள்ள நகர அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ  வீடவமப்புத் திட்டத்தலிருந்து ககோள்வனவு 

கசய்யப் ட்ட வீட்டலககோன்றில்  மீள்குடியமர்த்தல். 

மோற்றீடு 2:  ோதிக்கப் ட்ட குடும் ங்கள் தோம் விரும்பும் இடத்தில் தம்வம சுயமோக பவறிடப் டுத்திக் 
ககோள்ளல். இதற்கோக, உோித்துோிவமத் தோயத்தில் குறிப் ிடப் ட்டுள்ளவோறு அவர்களுக்கு சுய 

பவறிடப் டுத்தலுக்கோன ககோடுப் னவிவன வழங்குதல். 

நகர அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ  வீட்டுத் திட்டகமோன்றில் மீள் குடியமர விரும்புகின்ற எவபரனும் 

ஆகளோருவர், கீபழ உள்ள அட்டவவையில் குறிப் ிடப் ட்டுள்ள அளவுபகோல்களின் அடிப் வடயில் 

தீர்மோனிக்கப் டுவோர்.  ோதிக்கப் ட்ட வீட்டின் தவரப்  ரப் ளவு மற்றும் குடும்  உறுப் ினர்களின் 

எண்ைிக்வக என் னவற்றிவன இந்த அட்டவவை உள்ளடக்குகிறது. 
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அட்டவவை 7.2: தவரப்  குதி மற்றும் குடும்  உறுப் ினர்களின் எண். அடிப் வடயிலோன வவரயறுக்கப் ட்ட 

புள்ளி வழங்கல் திட்டம் 
 

வவக புள்ளி வீச்சு புள்ளி 

தவர  குதி 450 - 650 (சதுர அடி) 20 

651- 850  (சதுர அடி) 30 

851- 1000  (சதுர அடி) 40 

1001- 1500  (சதுர அடி) 50 

1501 மற்றும் அதற்கு பமற் ட்டவவ 60 

குடும்  உறுப் ினர்களின் 

எண்ைிக்வக 

5 - 6 30 

7 - 8 40 

9 மற்றும் அதற்கு பமற் ட்டவவ 60 

 
 

 ின்வரும் 7.2 அட்டவவை  ிரதி லிக்கின்ற புள்ளி வீச்சுக்களுக்கவமய வீட்டலககோன்றின்  ருமன்  

தீர்மோனிக்கப் டும். அட்டவவை 7.3 இல் கோட்டப் ட்டுள்ளவோறு தவரயின்  ரப் ளவு மற்றும் குடும்  

உறுப் ினர்களின் எண்ைிக்வக என் னவற்றின் புள்ளிகவள கூட்டுவதன் மூலம் புள்ளிகள் 

கைிக்கப் டுகின்றன.  
 

அட்டவவை 7.3: தவரப்  ரப் ளவு அல்லது வீட்டுப்  ருமன்  அடிப் வடயிலோன புள்ளி வீச்சுக்கள்  

புள்ளி வீச்சு வீட்டின்  ருமன் 

50 க்கு பமற் டோதவவ 400 சதுர. அடி 

51 - 60 500 சதுர. அடி 

61 மற்றும் அதற்கு பமற் ட்டவவ 400 x 2 
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அட்டவவை  7.4: உோித்துோிவமத் தோயம்  
 

கதோ

.இல

. 

வவக 

மற்றும் 

துவை 

வவக 

இழப்புகளின் 

வவக 

உோித்துோிவம 

க ற்ற ந ருக்கோன 

வவரவிலக்கைம் 

உோித்துோிவமகள் அமுலோக்கல் முகவர் குறிப்பு 

 அ கோைி இழப்பு 

1 அ 1 வீட்டுத் பதோட்டம் 

வைிக நிலம், 

விவசோய நிலம்,  

கவற்று நிலம் அல்லது 

தோிசு நிலம் 

சட்ட ோீதியோன 

உோித்துோிவம ககோண்ட 

அல்லது  திவு சோன்றிதழ் 

க ற்றுள்ள உோிவமயோளர் 

(அ)வகயகப் டுத்தப் ட்ட நிலத்திற்கோக அதன்      

மோற்றீட்டுச் கசலவின அடிப் வடயில்  ை 

இழப்பீட்டிவன வழங்கல். 

(ஆ)நிலத்தின் ஒரு  குதி வகயகப் டுத்தப் ட்டும் 

அதன் எஞ்சிய  குதி பமலும்  யன் டுத்துவதற்கு 

சோத்தியமோனதோகவும் இருப் ின், மோற்றீட்டு 

கசலவின அடிப் வடயில் நிலத்தின் 

 ோதிக்கப் ட்ட  குதிக்கு மோத்திரம் இழப்பீடிவன 

வழங்கல். 

(இ)எஞ்சியுள்ள  குதி க ோருளோதோர ோீதியோக 

சோத்தியப் ோடின்றி இருப் ின், கருத் திட்டமோனது 

முழு நிலத் துண்டிவனயும் வகயகப் டுத்தி, 

அதற்கோன இழப்பீட்டுத் கதோவகவய மோற்றீட்டுச் 

கசலவின வடிவில் கசலுத்துதல். 

(ஈ) நிலத்வத கவறிதோக்குவதற்கோன மூன்று மோத 

முன்கூட்டிபய எழுத்துமூல அறிவித்தல். 

1. 2008 இன் ஒழுங்குவிதிகள் 

மற்றும் கோைி வகயகப் டுதல் 

சட்டம் என் னவற்றிற்கு 

அவமய  ிரதோன விவல 

மதிப்பீட்டோளர் அவனத்து 

மதிப்பீடுகவளயும் மதிப்பீடு 

கசய்வோர். 

2.  குதியளவில்  ோதிக்கப் ட்ட 

நிலத்தின் எஞ்சிய  குதியிவன 

பமலும் யன் டுத்துவதற்கோன 

சோத்தியக் கூறு மற்றும் 

பதவவப் டின்  ோிவுத் கதோவகக் 

ககோடுப் னவு என் னவற்வற 

உோித்துோிவம மதிப்பீட்டுக் 

குழதீர்மோனிக்கும். 

3.  ிகச/ ி.க.  கோைி, ககோ.பு.பு.க  

வகயகப் டுத்தும் 

அலுவலளரோக கசயற் ட்டு 

வகயகப் டுத்தும் கசயன் 

முவறயிவன முகோவம 

கசய்துககோடுப் னவுகவள 

பமற்ககோள்வோர். 

 

2 அ 2 வீட்டுத் பதோட்டம்                 

வைிக நிலம், கவற்று 

நிலம் அல்லது  தோிசு 

நிலம் 

குத்தவகயோளர் மற்றும்  

குத்தவகதோரர் 

(அ) நிலத்திற்கு இழப்பீடு இல்வல. 

(ஆ)குத்தவக அல்லது ஒப் ந்தத்தின் மூலம் எஞ்சிய 

கோலத்திற்கு  ோதிக்கப் ட்ட நிலத்தின் ஒரு 

 குதியிலிருந்து நிகர வருமோனத்வத 

இழப் தற்கோன  ைம் 

(இ) நிலத்வத கவறிதோக்குவதற்கோன மூன்று மோத முன் 

கூட்டிபய எழுத்து மூல அறிவித்தல். 

1. 2008 இன் ஒழுங்குவிதிகள் 

மற்றும் கோைி வகயகப் டுதல் 

சட்டம் என் னவற்றிற்கு 

அவமய  ிரதோன விவல 

மதிப்பீட்டோளர் அவனத்து 

மதிப்பீடுகவளயும் மதிப்பீடு 

கசய்வோர். 
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2. பதவவப் டின்  ோிவுத் கதோவகக் 

ககோடுப் விவன உோித்துோிவம 

மதிப்பீட்டுக் குழு தீர்மோனிக்கும் 

3.  ிகச/ ி.க.  கோைி,ககோ.பு.பு.க  

வகயகப் டுத்தும் 

அலுவலளரோக கசயற் ட்டு 

வகயகப் டுத்தும் கசயன் 

முவறயிவன முகோவம கசய்து 

ககோடுப் னவுகவள 

பமற்ககோள்வோர். 

 ஆ கட்டவமப்பு இழப்பு 

3 ஆ 1  குடியிருப்புக் 

கட்டவமப்புகவள 

இழத்தல் 

சட்ட ோீதியோன 

உோித்துோிவம ககோண்ட 

அல்லது  திவு சோன்றிதழ் 

க ற்றுள்ள உோிவமயோளர் 

பதர்வு ஒன்று: சுயமோக பவறிடப் டுத்தல்  

அ. ோதிக்கப் ட்ட கட்டவமப் ிற்கு அதன் மோற்றீட்டுச் 

கசலவின் (பதய்மோனமின்றி) அடிப் வடயில்  ை 

இழப்பீடு வழங்கல். 

ஆ. கட்டவமப் ின் ஒரு  குதி  ோதிக்கப் ட்டும்,  

மீதமுள்ள  குதி வசிப் தற்கு  அல்லது பமலும் 

 யன் டுத்துவதற்கு முடியுமோக இருப் ின், 

கட்டவமப் ிவன அதன் ஆரம்  நிவலக்கு சோி 

கசய்தல் அல்லது மீண்டும் உருவோக்குதல் என்ற 

அடிப் வடயில் உண்வமயோன இழப்புக்கு ஏற்  

கட்டவமப் ின்  ோதிக்கப் ட்ட  குதிக்கு 

மோத்திரபம மோற்றீட்டு கசலவில் (பதய்மோனமின்றி) 

இழப்பீடு வழங்கல்.  

இ. கட்டவமப் ின் ஒரு  குதி மோத்திரம் 

 ோதிக்கப் ட்டும், எஞ்சிய  குதி கட்டவமப்பு 

ோீதியோக பமலும்  யன் டுத்துவது சோத்தயமின்றிக் 

கோைப் டின், முழு வீட்டின் மோற்றீட்டுச் கசலவு 

(பதய்மோனமின்றி) அடிப் வடயில் இழப்பீடு 

வழங்கல். 

ஈ. இடிக்கப் ட்ட கட்டவமப் ிலிருந்து கட்டைபமது 

மின்றி எந்தகவோரு க ோருவளயும்  எடுத்துச் 

கசல்வதற்கோன உோிவம. 

உ. உள்ளூரோட்சி அதிகோர சவ யின் வவகயிவன 
அடிப் வடயில் சுய இடமோற்றம் ககோடுப் னவோக 

ரூ ோ 1,000,000.00 கசலுத்தப் டும். 

 

1. 2008 இன் ஒழுங்குவிதிகள் 

மற்றும் கோைி வகயகப் டுதல் 

சட்டம் என் னவற்றிற்கு 

அவமய  ிரதோன விவல 

மதிப்பீட்டோளர் அவனத்து 

மதிப்பீடுகவளயும் மதிப்பீடு 

கசய்வோர். 

2.  குதியளவில்  ோதிக்கப் ட்ட 

நிலத்தின் எஞ்சிய  குதியிவன 

பமலும் யன் டுத்துவதற்கோன 

சோத்தியக் கூறு மற்றும் 

பதவவப் டின்  ோிவுத் கதோவகக் 

ககோடுப் னவு என் னவற்வற 

உோித்துோிவம மதிப்பீட்டுக் 

குழதீர்மோனிக்கும். 

3.  ிகச/ ி.க.  கோைி,ககோ.பு.பு.க  

வகயகப் டுத்தும்அலுவலளரோக 

கசயற் ட்டு வகயகப் டுத்தும் 

கசயன்முவறயிவன முகோவம 

கசய்துககோடுப் னவுகவள 

பமற்ககோள்வோர். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

கோைி 

வகயகப் டுத்தல்,  

மீளகுடியமர்த்தல் 

சட்டத்தின் மூலம் 

திருத்தப் ட்டவோறோன 

2013 ஆம் ஆண்டின் 

கீழோன குழு சுய 

பவறிடப் டுத்தல் 

ககோடுப் னவிவன 

வவரயறுக்கிறது 



97 

 

ஊ.  ோதிக்கப் ட்ட கட்டவமப் ிவன கவறிதோக்குமோறு 

மூன்று மோத முன்கூட்டிய எழுத்து மூல அறிவித்தல். 
 

பதர்வு இரண்டு: மோற்றீட்டு வீட்டுத் திட்டம் 

அ. நகர அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ யின் அடுக்கு 

மோடிக் கட்டிடத் கதோகுதியின் கீழ் தளத்தில்   

 ோதிக்கப் ட்ட குடும்  உறுப் ினர்களின் 

எண்ைிக்வகயின் அடிப் வடயில் சிறந்த 

வசதிகளுடன் வீட்டுக்கு வீகடோன்று வழங்கல். 

ஆ.  மோற்றீட்டு வீட்டுவசதி அலகோனது  ோதிக்கப் ட்ட 

வீட்வட விடவும் குவறந்த க றுமதியிவனக் 

ககோண்டிருக்குமோயின், அதற்கோக உோிவம 

பகோரு வர் வீட்டு அலககோன்றிற்கும் உோிவம 

பகோருவதற்கும் மற்றும் மோற்றீட்டுச் கசலவில் 

மதிப் ிடப் ட்ட (பதய்மோனத்திற்கோன 

கழிப் னவின்றி) இழப்பீட்டின் எஞ்சிய 

க றுமதியிவனக் பகோருவதற்கும்  உோிவம 

க ற்றுள்ளோர். 

இ.  இடிக்கப் ட்ட கட்டவமப் ிலிருந்து எந்தகவோரு 

கட்டைமுமின்றி அழிவு மீட்புப் க ோருட்கவளக் 

கோப் ோற்றிக் ககோள்வதற்கோன  உோிவமயிவனயும் 

அவர் க ற்றுள்ளோர். 

ஈ.     ோதிக்கப் ட்ட கட்டவமப் ிவன கவறிதோக்குமோறு 

மூன்று மோத முன்கூட்டிய எழுத்து மூல அறிவித்தல் 

4 ஆ 2 குடியிருப்புக் 

கட்டவமப் ிவன 

இழத்தல் 

 

உரத்துோிவம க ற்றிறோத 

குடியிருப் ோளர் 

பதர்வு ஒன்று: சுயமோக பவறிடப் டுத்தல்  
 

அ.   முழு வீட்டினதும் மோற்றீட்டுச் கசலவின் 

(பதய்மோனமின்றி) அடிப் வடயில் பூரைமோக 

அல்லது  குதியளவலில்  ோதிக்கப் ட்ட 

கட்டவமப் ிற்கோன  ை இழப்பீடு. 

ஆ.  இடிக்கப் ட்ட கட்டவமப் ிலிருந்து எந்தகவோரு 

கட்டைமுமின்றி அழிவு மீட்புப் க ோருட்கவளக் 

கோப் ோற்றிக் ககோள்வதற்கோன  உோிவம. 

இ.  உள்ளூரோட்சி அதிகோர சவ யின் வவகயிவன 

அடிப் வடயில் சுய இடமோற்றம் ககோடுப் னவோக 

ரூ ோ 1,000,000.00 கசலுத்தப் டும். 

ஈ.     ோதிக்கப் ட்ட கட்டவமப் ிவன கவறிதோக்குமோறு 

மூன்று மோத முன்கூட்டிய எழுத்து மூல அறிவித்தல் 

 

1. 2008 இன் ஒழுங்குவிதிகள் 

மற்றும் கோைி வகயகப் டுதல் 

சட்டம் என் னவற்றிற்கு 

அவமய  ிரதோன விவல 

மதிப்பீட்டோளர் அவனத்து 

மதிப்பீடுகவளயும் மதிப்பீடு 

கசய்வோர். 

2. ககோடுப் னவுகள்/ ஊக்குவிப்புக் 

ககோடுப் னவுகவள  

உோித்துோிவம மதிப்பீட்டுக் குழு 

தீர்மோனிக்கும். 

3.  ிகச/ ி.க.  கோைி, ககோ.பு.பு.க  

வகயகப் டுத்தும் 

2016 ஆம் ஆண்டின் 

கோைி 

வகயகப் டுத்தல்,  

மீளகுடியமர்த்தல் 

சட்டத்தின் மூலம் 

திருத்தப் ட்டவோறோன 

2013 ஆம் ஆண்டின் 

கீழோன குழு சுய 

பவறிடப் டுத்தல் 

ககோடுப் னவிவன 

வவரயறுக்கிறது 
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பதர்வு இரண்டு: மோற்று வீட்டுத்திட்டம் 
 

அ.   நகர அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ யின் அடுக்கு மோடிக் 

கட்டிடத் கதோகுதியின் கீழ் தளத்தில்   சிறந்த 

வசதிகளுடன்  ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவம 

உறுப் ினர்களின் எண்ைிக்வகயின் அடிப் வடயில் 

குறித்த வீட்டுக்குப்  கரமோக வீகடோன்றிவன 

வழங்கல். 

ஆ.  மோற்றீட்டு வீட்டு அலகோனது  ோதிக்கப் ட்ட வீட்வட 

விடவும் குவறந்த க றுமதியிவனக் 

ககோண்டிருக்குமோயின், உோிவம பகோரு வர் வீட்டு 

அலககோன்றிற்கும் உோிவமபகோருவதற்கும், 

மோற்றீட்டுச் கசலவில் மதிப் ிடப் ட்ட 

(பதய்மோனத்திற்கோன கழிப் னவின்றி) இழப்பீட்டின் 

எஞ்சிய க றுமதியிவனக் பகோருவதற்கும் 

உோிவமக ற்றுள்ளோர். 

இ.  இடிக்கப் ட்ட கட்டவமப் ிலிருந்து எந்தகவோரு 

கட்டைமுமின்றி அழிவு மீட்புப் க ோருட்கவள  

மீட் தற்கோன  உோிவம. 

ஈ.     ோதிக்கப் ட்ட கட்டவமப் ிவன கவறிதோக்குமோறு 

மூன்று மோத முன்கூட்டிய எழுத்து மூல அறிவித்தல் 
 

அலுவலளரோக கசயற் ட்டு 

வகயகப் டுத்தும் கசயன் 

முவறயிவன முகோவம கசய்து 

ககோடுப் னவுகவள 

பமற்ககோள்வோர் 

5 ஆ 3 ஏவனய முதன்வம 

மற்றும் இரண்டோம் 

நிவலகட்டவமப்புக்வள 

இழத்தல் 

 

சட்டோீதியோன  உோித்துோிவம 

/  திவு சோன்றிதழ் க ற்ற 

உோிவமயோளர் 

அ.    ோதிக்கப் ட்ட கட்டவமப் ிற்கு அதன் 

மோற்றீட்டுச் கசலவின் (பதய்மோனமின்றி) 

அடிப் வடயில்  ை இழப்பீடு வழங்கல். 

ஆ. கட்டவமப் ின் ஒரு  குதி  ோதிக்கப் ட்டும்,  

மீதமுள்ள  குதி வசிப் தற்கு  அல்லது பமலும் 

 யன் டுத்துவதற்கு முடியுமோக இருப் ின், 

கட்டவமப் ிவன அதன் ஆரம்  நிவலக்கு சோி 

கசய்தல் அல்லது மீண்டும் உருவோக்குதல் என்ற 

அடிப் வடயில் உண்வமயோன இழப்புக்கு ஏற்  

கட்டவமப் ின்  ோதிக்கப் ட்ட  குதிக்கு 

மோத்திரபம மோற்றீட்டு கசலவில்(பதய்மோனமின்றி) 

இழப்பீடு வழங்கல்.  

இ.  கட்டவமப் ின் ஒரு  குதி மோத்திரம்  ோதிக்கப் ட்டும், 

எஞ்சிய  குதி கட்டவமப்பு ோீதியோக பமலும் 

 யன் டுத்துவது சோத்தயமின்றிக் கோைப் டின், முழு 

1. 2008 இன் ஒழுங்குவிதிகள் 

மற்றும் கோைி வகயகப் டுதல் 

சட்டம் என் னவற்றிற்கு 

அவமய  ிரதோன விவல 

மதிப்பீட்டோளர் அவனத்து 

மதிப்பீடுகவளயும் மதிப்பீடு 

கசய்வோர். 
 

2.  குதியளவில்  ோதிக்கப் ட்ட 

நிலத்தின் எஞ்சிய  குதியிவன 

பமலும் யன் டுத்துவதற்கோன 

சோத்தியக் கூறு மற்றும் 

பதவவப் டின்  ோிவுத் 

கதோவகக் ககோடுப் னவு 

என் னவற்வற உோித்துோிவம 

மதிப்பீட்டுக் குழுதீர்மோனிக்கும் 
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வீட்டின் மோற்றீட்டுச் கசலவு (பதய்மோனமின்றி) 

அடிப் வடயில் இழப்பீடு வழங்கல். 

ஈ.   இடிக்கப் ட்ட கட்டவமப் ிலிருந்து கட்டைபமது 

மின்றி எந்தகவோரு க ோருவளயும்  எடுத்துச் 

கசல்வதற்கோன உோிவம. 
உ   . ோதிக்கப் ட்ட கட்டவமப் ிவன கவறிதோக்குமோறு 

பகோோி மூன்று மோத முன்கூட்டிய எழுத்து மூல 

அறிவித்தல் 

3.  ிகச/ ி.க.  கோைி,ககோ.பு.பு.க  

வகயகப் டுத்தும் 

அலுவலளரோக கசயற் ட்டு 

வகயகப் டுத்தும் கசயன் 

முவறயிவன முகோவம கசய்து 

ககோடுப் னவுகவள 

பமற்ககோள்வோர் 

6 ஆ 4 ஏவனய அவனத்து 

கட்டவமப்புக்கவளயும் 

இழத்தல் 

உரத்துோிவம க ற்றிறோத 

ந ர்  

அ    முழு கட்டவமப் ிற்கும் மோற்றீட்டுச் கசலவின் 

அடிப் வடயில் (பதய்மோனப் க றுமதியின்றி) 

 ோதிக்கப் ட்ட கட்டவமப் ிற்கோன பூரை அல்லது  

 குதியளவிலோன  ை இழப்பீடு 

ஆ.   இடிக்கப் ட்ட கட்டவமப் ிலிருந்து எந்தகவோரு 

அழிவு மீட்புப் க ோருட்கவள  மீட் தற்கோன  

உோிவம. 

இ.    ோதிக்கப் ட்ட கட்டவமப் ிவன கவறிதோக்குமோறு 

பகோோி மூன்று மோத முன்கூட்டிய எழுத்து மூல 

அறிவித்தல் 

1. 2008 இன் ஒழுங்குவிதிகள் 

மற்றும் கோைி வகயகப் டுதல் 

சட்டம் என் னவற்றிற்கு 

அவமய  ிரதோன விவல 

மதிப்பீட்டோளர் அவனத்து 

மதிப்பீடுகவளயும் மதிப்பீடு 

கசய்வோர். 

2. ககோடுப் னவுகள்/ 

ஊக்குவிப்புக் 

ககோடுப் னவுகவள  

உோித்துோிவம மதிப்பீட்டுக் குழு 

தீர்மோனிக்கும். 

3.  ிகச/ ி.க.  கோைி, ககோ.பு.பு.க  

வகயகப் டுத்தும் 

அலுவலளரோக கசயற் ட்டு 

வகயகப் டுத்தும் கசயன் 

முவறயிவன முகோவம கசய்து 

ககோடுப் னவுகவள 

பமற்ககோள்வோர் 

 

7 ஆ 5 வோடவக குடியிருப்பு 

இழப்பு 

வோடவகயோளர் மற்றும் 

குத்தவகதோரர் 

அ.   வோடவகச் சட்டத்தின் கீழ்  திவு கசய்யப் ட்ட 

குத்தவகதோரர்களுக்கு, வோடவக அல்லது 

குத்தவகயின் கசலவிடப் டோத கோலத்திற்கு 

இழப்பீடு 

ஆ.  2002 ஆம் ஆண்டின் 26 ஆம் இலக்க, வோடவக 

(திருத்தம்) சட்டத்தின்  ிரகோரம்  ோதுகோக்கப் ட்ட 

குத்தவகதோரர்களுக்கு உோித்துோிவம உண்டு. 

வோடவக குடியிருப் ில்  குதியளவு  இழப்பு 

ஏற் டின், உோிவமயோளோின் உடன் ோட்டுடன் 

1. 2008 இன் ஒழுங்குவிதிகள் 

மற்றும் கோைி வகயகப் டுதல் 

சட்டம் என் னவற்றிற்கு 

அவமய  ிரதோன விவல 

மதிப்பீட்டோளர் அவனத்து 

மதிப்பீடுகவளயும் மதிப்பீடு 

கசய்வோர். 

2. ககோடுப் னவுகள்/ஊக்குவிப்புக் 

ககோடுப் னவுகவள 

2013 இன் 

கோ.வக.மீ.குழுவோல் 

முன்கமோழியப் ட்ட 

கோல அளவு மற்றும் 

இழப்பீட்டு 

சதவீதங்கள் 
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கதோடர்ந்து அதில் தங்குவதற்கு வோடவகதோரருக்கு 

பதர்வுள்ளது, அல்லது குறித்த குடியிருப்புக்கு 

முழுவமயோக இழப்பு ஏற் ட்டு வோடவகதோரர் 

கவளிபயற விரும் ின், மோற்றீட்டுப்க றுமதிக்கும் 

சட்டோீதியோன ககோடுப் னவிற்கும் இவடயிலோன 

பவறு ோடு  ின்வரும்  அடிப் வடயில் 

குடியிருப் ோளருக்கும்  உோிவமயோளருக்கும் 

இவடயில்  ிோிக்கப் டும். 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

இ.   உோிவமயோளோின் ஒப்புதலுடன் கட்டவமப் ில் 

கசய்யப் டும் எந்தகவோரு பமம் ோடு அல்லது 

அ ிவிருத்திக்கு, மோற்றீட்டுப் க றுமதியில் 

இழப்பீடு. 

ஈ.      வோடவக விடுதிகளில்  குதியளவில் இழப்பு 

ஏற் ட்டோல் குத்தவகதோரர் சட்டத்தின் கீழ் 

 ோதுகோக்கப் டமோட்டோர். குத்தவகதோரருக்கு 

உோிவமயோளருடனோன ஒப் ந்தத்திவனத் 

கதோடர்ந்து ப ை விரும் ின், அல்லது 

இடம்க யர்ந்த குடும் ம் கவளிபயற விரும் ின், 

 ை உதவி (ஆறு மோத வோடவகக்கு நிகரோன 

க றுமதி) 

உ     ோதிக்கப் ட்ட கட்டவமப் ிவன கவறிதோக்குமோறு 

பகோோி மூன்று மோத முன்கூட்டிய எழுத்து மூல 

அறிவித்தல். 

உோித்துோிவம மதிப்பீட்டுக் குழு 

தீர்மோனிக்கும். 

3.  ிகச/ ி.க.  கோைி, ககோ.பு.பு.க  

வகயகப் டுத்தும் 

அலுவலளரோக கசயற் ட்டு 

வகயகப் டுத்தும் கசயன் 

முவறயிவன முகோவம கசய்து 

ககோடுப் னவுகவள 

பமற்ககோள்வோர் 

8 ஆ 6 வோடவக குடியிருப்பு 

இழப்பு 

அரச குடிமவன/ 

கட்டவமப்புப்  யனர்கள் 

அ.      ோிவுத்கதோவகக் ககோடுப் னவு ரூ ோ. 50,000.00 

ஆ.   உத்திபயோகபூர்வ குடிமவனகள் கருத்திட்டத்தோல் 

 ோதிக்கப் டின் அவவ கருத்திட்டதோல் மீண்டும் 

கட்டுவிக்கப் டும். பசவவத் பதவவகவளப் 

க ோறுத்து, முன்னுோிவம அடிப் வடயில் 

புனரவமக்கப் ட்ட உத்திபயோகபூர்வ 

குடிமவனகளில் தங்குமிடம் உறுதி கசய்யப் டும். 

1. ககோடுப் னவுகள்/ 

ஊக்குவிப்புக்கள்/ ோிவுத் 

கதோவக ககோடுப் னவுகவள 
அவமச்சரவவ தீர்னிக்கும் 

2.  ிகச/ ி.க.  கோைி,ககோ.பு.பு.க  

வகயகப் டுத்தும் அலுவலளரோக 

கசயற் ட்டு வகயகப் டுத்தும் 
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இ.    பமம் ட்ட கட்டவமப்புகளுடன் அரசோங்க 

கட்டவமப்புகள் மீண்டும் கட்டப் டும். 

ஈ       ோதிக்கப் ட்ட கட்டவமப் ிவன பவறிடப் டுத்த 

பகோோி மூன்று மோத முன்கூட்டிய எழுத்து மூல 

அறிவித்தல். 

கசயன்முவறயிவன முகோவம 

கசய்துககோடுப் னவுகவள 

பமற்ககோள்வோர். 

 இ  யிர்கள் மற்றும் மரங்களின் இழப்பு 
9 இ 1  யிர்கள் மற்றும் 

மரங்களின் இழப்பு 

சட்ட ோீதியோன 

உோித்துோிவம/  திவு 

சோன்றிழிவனப்க ற்றுள்ள 

உோிவமயோளர் 

அ.  ருவகோல  யிர்கவள அறுவவட கசய்வதற்கு 

இயலுமோக்கும் வவகயிலோன  முன்கூட்டிய 

சோதோரை அறிவித்தலுக்கோன ஏற் ோடு அல்லது 

பசதமவடந்த  யிர்களுக்கு  ை இழப்பீடு 

ஆ. தற்ப ோவதய சந்வத விவலயின் அடிப் வடயில் 

 ோதிக்கப் ட்டுள்ள நிவலயோன  யிர்கள் மற்றும் 

 ழ  மரங்கவள இழப் தற்கோன  ை இழப்பீடு 

இ. கவட்டப் ட்ட மரங்கவள இலவசமோக 

வவத்திருப் தற்கோன அனுமதி. 

1. 2008 இன் ஒழுங்குவிதிகள் 

மற்றும் கோைி வகயகப் டுதல் 

சட்டம் என் னவற்றிற்கு 

அவமய  ிரதோன விவல 

மதிப்பீட்டோளர் அவனத்து 

மதிப்பீடுகவளயும் மதிப்பீடு 

கசய்வோர். 

2. ககோடுப் னவுகள்/ 

ஊக்குவிப்புக்ககோடுப் னவுகள் 

/  ோிவுத் கதோவக 

ககோடுப் னவுகவள 

உோித்துோிவம மதிப்பீட்டுக் குழு 

தீர்மோனிக்கும். 

3.  ிகச/ ி.க.  கோைி, ககோ.பு.பு.க  

வகயகப் டுத்தும் அலுவலளரோக 

கசயற் ட்டு வகயகப் டுத்தும் 

கசயன் முவறயிவன முகோவம 

கசய்து ககோடுப் னவுகவள 

பமற்ககோள்வோர் 

 

 இ 2  யிர்கள் மற்றும் 

மரங்களின் இழப்பு 

உோித்துரவமயற்ற  ந ர்கள் அ.  ருவகோல  யிர்கவள அறுவவட கசய்வதற்கோக 

நியோயமோன முன் கூட்டிய அறிவிப்பு, அல்லது 

பசதமவடந்த அல்லது அழிக்கப் ட்ட 

 யிர்களுக்கோன  ை இழப்பீடு. 

ஆ.குத்தவகதோர்ோினோல் அல்லது குத்தவகப் 

 யனோினோல்  யிோிடப் ட்ட நீண்ட கோலப்  யிர்கள் 

அல்லது  ழம் தரும் மரங்களுக்கு இழப்பு 

ஏற் டுவகயில் அவற்றிற்கோன  ை இழப்பீடு 

நவடமுவறச் சந்வத விவலயின் அடிப் வடயில் 

வழங்கப் டும். 

1. 2008 இன் ஒழுங்குவிதிகள் 

மற்றும் கோைி வகயகப் டுதல் 

சட்டம் என் னவற்றிற்கு 

அவமய  ிரதோன விவல 

மதிப்பீட்டோளர் அவனத்து 

மதிப்பீடுகவளயும் மதிப்பீடு 

கசய்வோர். 

2. ககோடுப் னவுகள்/ஊக்குவிப்புக் 

ககோடுப் னவுகள்/ ோிவுத் 

கதோவக ககோடுப் னவுகவள 
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இ. இலஙவகப் புவகயிரதத்தின் ஒழுங்குவிதிகளுக்கு 

அவமய இவஙவகப் புவகயிரத கோைிகளிலுள்ள 

மரங்கள் நீக்கப் டும். 

உோித்துோிவம மதிப்பீட்டுக் குழு 

தீர்மோனிக்கும். 

3.  ி.கச/ ி.க.  கோைி, 

ககோ.பு.பு.க  வகயகப் டுத்தும் 

அலுவலளரோக கசயற் ட்டு 

வகயகப் டுத்தும் கசயன் 

முவறயிவன முகோவம கசய்து 

ககோடுப் னவுகவள 

பமற்ககோள்வோர். 

4.  இலங்வகப்  புவகயிரதக் 

கோைிகளிலுள்ள  மரங்கவள 

அகற்றுவதற்கோக புவகயிரத 

க ோது  முகோவமயோளர்  

நடவடிக்வக  எடுப் ோர். 

 ஈ வருமோன  இழப்பு   
10 ஈ 1 வைிக 

வருமோனத்திவன  

தற்கோலிகமோக 

இழத்தல் 

 திவுச் சோன்றிதவழ 

ககோண்டுள்ள அல்லது 

ககோண்டிரோத வைிக 

உோிவமயோளர்கள் 

அல்லது இயக்குநர்கள்  

அ. வைிக தளகமோன்றில் (கிவடப் னவோக இருப் ின் 

அல்லது திட்டமிடப் ட்டிருப் ின்) குறுகிய கோல 

குத்தவக அடிப் வடயில் பமம் ட்ட வசதிகளுடன் 

மோற்று வைிக தளகமோன்றிவன அல்லது  

கவடகயோன்றிவனக் கண்டு ிடிப் தற்கு உதவுதல் 

அல்லது அப் குதியில் குவறந்த குத்தவக 

தவவையில்  ஏபதனுகமோரு க ோது வைிகத் 

திட்டத்திற்கு உதவுதல். 

ஆ. க ோருத்தமோன மோற்று வைிகத் தளகமோன்றிவன 

கருத்திட்டம் கண்டு ிடிக்கத் தவறும் ட்சத்தில், 

முந்வதய மூன்று மோதங்களின் சரோசோி 

வருமோனத்தின் அடிப் வடயில் ரூ ோ 15,000.00  ை 

இழப்பீடு ஆறு மோத கோலத்திற்கு வழங்கப் டும் 

அல்லது இழப்பீட்டிவன வழங்குவதற்கோன 

கோலத்வத உோித்துோிவம மதிப்பீட்டுக் குழுவிற்கு 

தீர்மோனிக்க முடியும் 

இ. கருத்திட்டத்தின் மூலம் க ோருட்கள் மற்றும் 

 ண்டங்களின் இடப்க யர்வு பமற்ககோள்ளப் டும் 

அல்லது இடப் க யர்வுகசய்ய பவண்டியுள்ள 

க ோருட்கள் மற்றும்  ண்டங்களின் அளவிவனப் 

க ோறுத்து ப ோக்குவரத்துக்கோக வைிக 

உோிவமயோளருக்கு  ைம் கசலுத்தப் டும். 

1. 2008 இன் ஒழுங்குவிதிகள் 

மற்றும் கோைி வகயகப் டுதல் 

சட்டம் என் னவற்றிற்கு 

அவமய  ிரதோன விவல 

மதிப்பீட்டோளர் அவனத்து 

மதிப்பீடுகவளயும் மதிப்பீடு 

கசய்வோர். 

2. ககோடுப் னவுகள்/ஊக்குவிப்புக் 

ககோடுப் னவுகள்/ ோிவுத் 

கதோவக ககோடுப் னவுகவள 

உோித்துோிவம மதிப்பீட்டுக் குழு 

தீர்மோனிக்கும். 

3.  ிகச/ ி.க.  கோைி, ககோ.பு.பு.க  

வகயகப் டுத்தும் 

அலுவலளரோக கசயற் ட்டு 

வகயகப் டுத்தும் கசயன் 

முவறயிவன முகோவம கசய்து 

ககோடுப் னவுகவள 

பமற்ககோள்வோர் 

2013 இன் 

கோ.வக.மீ.குழுவோல் 

முன்கமோழியப் ட்ட 

15,000.00 மோதோந்த 

கோசுக் ககோடுப் னவு 
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11 ஈ 2 வைிக 

வருமோனத்திவன 

நிரந்தரமோக இழத்தல்  

வியோ ோரப் க யர்கள், 

 திவுச் சோன்றிதழ், 

வருமோன வோி 

கசலுத்துநர் 

ஆவைங்கவளக் 

ககோண்டுள்ள வைிக 

உோிவமயோளர்கள்  

அ. வைிக தளகமோன்றில் (கிவடப் னவோக இருப் ின் 

அல்லதுதிட்டமிடப் ட்டிருப் ின்)  நீண்ட கோல 

குத்தவக அடிப் வடயில் பமம் ட்ட வசதிகளுடன் 

மோற்று வைிக தளகமோன்றிவன அல்லது  கவட 

ஒன்றிவனக் கண்டு ிடிப் தற்கு உதவுதல் அல்லது 

அப் குதியில் குத்தவக தவவையில் ஏபதனுகமோரு 

 ிற க ோது வைிகத் திட்டத்திற்கு உதவுதல். 

ஆ.க ோருத்தமோன மோற்று வைிகத் தளகமோன்றிவன 

கருத்திட்டம்  கண்டு ிடிக்கத் தவறும் ட்சத்தில், 

வோிப்  ிரகடன ஆவைங்கவள சமர்ப் ிப் தன் 

ப ோில் உடனடுத்து வருகின்ற  முந்வதய மூன்று 

ஆண்டுகளில் சோிகசய்யப் ட்ட சரோசோி 

இலோ த்தின் அடிப் வடயில் 32 மோதங்கள் 

வவரயில்  ை இழப்பீடு வழங்கப் டும். 

இ. கருத்திட்டத்தின் மூலம் க ோருட்கள் மற்றும் 

 ண்டங்களின் இடப்க யர்வு பமற்ககோள்ளப் டும் 

அல்லது இடப் க யர்வுகசய்ய பவண்டியுள்ள 

க ோருட்கள் மற்றும்  ண்டங்களின் அளவிவனப் 
க ோறுத்து ப ோக்குவரத்துக்கோக வைிக 

உோிவமயோளருக்கு  ைம் கசலுத்துதல்.. 

1. 2008 இன் ஒழுங்குவிதிகள் 

மற்றும் கோைி வகயகப் டுதல் 

சட்டம் என் னவற்றிற்கு 

அவமய  ிரதோன விவல 

மதிப்பீட்டோளர் அவனத்து 

மதிப்பீடுகவளயும் மதிப்பீடு 

கசய்வோர். 

2. ககோடுப் னவுகள்/ ஊக்குவிப்புக் 

ககோடுப் னவுகள்/ ோிவுத் கதோவக 

ககோடுப் னவுகவள உோித்துோிவம 

மதிப்பீட்டுக் குழு தீர்மோனிக்கும். 

3.  ிகச/ ி.க.  கோைி, ககோ.பு.பு.க  

வகயகப் டுத்தும் 

அலுவலளரோக கசயற் ட்டு 

வகயகப் டுத்தும் கசயன் 

முவறயிவன முகோவம கசய்து 

ககோடுப் னவுகவள 

பமற்ககோள்வோர் 

 

12 ஈ 3 வைிக 

வருமோனத்திவன 

நிரந்தரமோக இழத்தல் 

முவறசோரோ வைிக 

உோிவமயோளர்கள்   

அ.வைிக தளகமோன்றில் (கிவடப் னவோக இருப் ின் 

அல்லதுதிட்டமிடப் ட்டிருப் ின்)  நீண்ட கோல 

குத்தவக அடிப் வடயில் பமம் ட்ட வசதிகளுடன் 

மோற்று வைிக தளகமோன்றிவன அல்லது  

கவடகயோன்றிவனக் கண்டு ிடிப் தற்கு உதவுதல் 

அல்லது அப் குதியில் குத்தவக தவவையில்  

ஏபதனுகமோரு  ிற க ோது வைிகத் திட்டத்திற்கு 

உதவுதல். 

ஆ.க ோருத்தமோன மோற்று வைிகத் தளகமோன்றிவன 

கருத்திட்டம்  கண்டு ிடிக்கத் தவறும் ட்சத்தில் 

ரூ ோ 15,000.00  ைக் ககோடுப் னகவோன்று 

வோழ்வோதோர உதவி என்ற வவகயில் 18 மோத 

கோலத்திற்கு வழங்கப் டும் அல்லது முந்வதய 

மூன்று மோதங்களின் சரோசோி வருமோனத்தின் 

அடிப் வடயில்  அதிக ட்சமோக 18 மோதங்களுக்கு 

 ை இழப்பீடு வழங்கப் டும். இவற்றில்   கூடிய  

க றுமதி  கருத்திற்   ககோள்ளப் டும். 

1. 2008 இன் ஒழுங்குவிதிகள் 

மற்றும் கோைி வகயகப் டுதல் 

சட்டம் என் னவற்றிற்கு 

அவமய  ிரதோன விவல 

மதிப்பீட்டோளர் அவனத்து 

மதிப்பீடுகவளயும் மதிப்பீடு 

கசய்வோர். 

2. ககோடுப் னவுகள்/ஊக்குவிப்புக் 

ககோடுப் னவுகள்/ ோிவுத் 

கதோவக ககோடுப் னவுகவள 

உோித்துோிவம மதிப்பீட்டுக் குழு 

தீர்மோனிக்கும். 

3.  ிகச/ ி.க.  கோைி, ககோ.பு.பு.க  

வகயகப் டுத்தும் அலுவலளரோக 

கசயற் ட்டு வகயகப் டுத்தும் 

கசயன் முவறயிவன முகோவம 

2013 இன் 

கோ.வக.மீ.குழுவோல் 

முன்கமோழியப் ட்ட 

15,000.00 மோதோந்த 

கோசுக் ககோடுப் னவு 



104 

 

இ.கருத்திட்டத்தின் மூலம் க ோருட்கள், ண்டங்களின் 

இடப்க யர்வுபமற்ககோள்ளப் டும் அல்லது 

இடப்க யர்வு கசய்ய பவண்டியுள்ள க ோருட்கள் 

மற்றும்  ண்டங்களின் அளவிவனப் க ோறுத்து, 

ப ோக்குவரத்துக்கோக வைிக உோிவமயோளருக்கு 

 ைம் கசலுத்தப் டும். 

கசய்து ககோடுப் னவுகவள 

பமற்ககோள்வோர் 

13 ஈ 4 கூலி பவவல, ஊழியம் 

என் னவற்றிலிருந்தோன 

தற்கோலிக வருமோன 

இழப்பு 

ஊழியர்கள் மற்றும் 

கதோழிலோளர்கள் 

உள்ளடங்கலோ கூலிப் 

 ைியோளர்கள்  

அ.வோழ்வோதோர உதவி மோனியம் ரூ ோ 45,000.00 

அல்லது முந்வதய மூன்று மோதங்களின் சரோசோி 

வருமோனம் அல்லது ஊதியத்தின் அடிப் வடயில் 

அதிக ட்சம் மூன்று மோதங்களுக்கு  ை இழப்பீடு 

வழங்கப் டும். இவற்றில்   கூடிய  க றுமதி 

கருத்திற்ககோள்ளப் டும்.  

ஆ.  ோதிக்கப் ட்ட கட்டவமப் ிவன பவறிடப் டுத்த 

பகோோி மூன்று மோத முன்கூட்டிய எழுத்து மூல 

அறிவித்தல். 

1. ககோடுப் னவுகள்/ ஊக்குவிப்புக் 

ககோடுப் னவுகவள  உோித்துோிவம 

மதிப்பீட்டுக் குழு தீர்மோனிக்கும். 

2.   ிகச/ ி.க.  கோைி, ககோ.பு.பு.க  

ககோடுப் னவுகவள 

பமற்ககோள்வோர் 

2013 இன் 

கோ.வக.மீ.குழுவோல் 

முன்கமோழியப் ட்ட 

45,000.00 மோதோந்த 

வோழ்வோதோர 

உதவிக் 

ககோடுப் னவு 

14 ஈ 5 வியோ ோரத்வத 

பவகறோரு  குதிக்கு 

பவறிடப் டுத்தல் 

கோரைமோக ஊழியம் 

மற்றும் கூலித் 

கதோழில்களிலிருந்தோன  

வருமோனத்திவன 

நிரந்தரமோக இழத்தல் / 

வைிகத்வத மீண்டும் 

நிறுவோமலிருக்க முடிவு 

கசய்தல். 

ஊழியர்கள், 

கதோழிலோளர்கள் 

உள்ளடங்கலோக 

கூலிப்  ைியோளர்கள் 

அ.வோழ்வோதோர உதவி மோனியம் ரூ ோ 90,000.00 

அல்லது முந்வதய மூன்று மோதங்களின் சரோசோி 

வருமோனம் அல்லது ஊதியத்தின் அடிப் வடயில் 

அதிக ட்சம் மூன்று மோதங்களுக்கு  ை இழப்பீடு 

வழங்கப் டும். இவற்றில்   கூடிய  க றுமதி 

கருத்திற்ககோள்ளப் டும்.  

ஆ.  ோதிக்கப் ட்ட கட்டவமப் ிவன பவறிடப் டுத்த 

பகோோி மூன்று மோத முன்கூட்டிய எழுத்து மூல 

அறிவித்தல். 
 

1. ககோடுப் னவுகள்/ ஊக்குவிப்புக் 

ககோடுப் னவுகவள  உோித்துோிவம 

மதிப்பீட்டுக் குழு தீர்மோனிக்கும். 

2.  ிகச/ ி.க.  கோைி, ககோ.பு.பு.க  

ககோடுப் னவுகவள 

பமற்ககோள்வோர் 

2013 இன் 

கோ.வக.மீ.குழுவோல் 

முன்கமோழியப் ட்ட 

90,000.00 மோதோந்த 

வோழ்வோதோர 

உதவிக் 

ககோடுப் னவு. 

 உ வோழ்வோதோரத்திவன மீளவமத்தல் மற்றும் புனரவமத்தல் 
15 உ 1 பவறிடப் டுத்தல் 

கோரைமோக 

வோழ்வோதோரம் 

 ோதிக்கப் டல் / 

இழக்கப் டல் 

ஏவழகள், சுய 

கதோழிலோளர்கள் சிறு 

வைிகர்கள், இலகுவில் 

 ோதிக்கப் டக் கூடிய 

ந ர்கள் 

அ. கதோழில் ோீதியோன உதவிகள், வைிகத்வத 

அவமப் தற்கோன அல்லது முதலீடு கசய்வதற்கோன 

ஆபலோசவன, உற் த்தி கசோத்துக்கவளப் 

க றுவதற்கோன கடன் அணுகல்,  ங்குடவம 

ஏற் ோடுகள், 

ஆ. ஆர்வமுள்ள பவறிடப் டுத்தப் ட்ட வீட்டுடவம 

களிலிருந்து அதிக ட்சம் இரண்டு இவளஞர்களுக்கு 

(ஓர் ஆண் ,ஒரு க ண்) வோழ்வோதோரத்திற்கோன திறன் 

 யிற்சி; 

1. ககோடுப் னவுகள்/ ஊக்குவிப்புக் 

ககோடுப் னவுகவள  உோித்துோிவம 

மதிப்பீட்டுக் குழு தீர்மோனிக்கும். 
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இ. வைிக  ிரபதசங்களில் வீட்டு  ரோமோிப்பு  ைிகள், 

பவறிடப் டுத்தல் இடங்கள், கருத்திட்டத்தின் 

சிவில்  ைிகளில் பவவல வோய்ப்புக்கள், 

கிவடப் னவோக இருப் ின், 

ஈ.  வைிக தளகமோன்றில் (கிவடப் னவோக இருப் ின் 

அல்லது திட்டமிடப் ட்டிருப் ின்)  நீண்ட கோல 

குத்தவக அடிப் வடயில்  கவட ஒன்றிவன 

கண்டு ிடிப் தற்கு உதவுதல் / அப் குதியில் 

குத்தவக தவவையில்  ஏபதனுகமோரு  ிற க ோது 

வைிகத் திட்டத்திற்கு உதவுதல். 

 ஊ இவடயூறுகள் மற்றும் ஏவனய ககோடுப் னவுகள் 
16 ஊ 1 மின்சோரம், நீர்,  

நிவலயோன கதோவல 

கதோடர்பு 

இவைப்புகளுக் கோன 

அணுகல் இழப்பு 

பவறிடப் டுத் தப் ட்ட 

வீடுகள், வைிக 

உோிவமயோளர்க 

கட்டவமப்பு 

உோிவமயோளர்கள், 

நிறுவனங்கள் (நிலத்தின் 

உோித்துோிவமவயப் 

க ோருட் டுத்தோது) 

அ.அவனத்து  யன் ோட்டு பசவவகளுக்கோன அணுகல்  

கசலவு 
1. ககோடுப் னவுகள்/ ஊக்குவிப்புக் 

ககோடுப் னவுகவள  உோித்துோிவம 

மதிப்பீட்டுக் குழு தீர்மோனிக்கும். 

 

 

17 ஊ  2 க ோருத்துதல்கள் 

மற்றும் சோதனங்கவள 

மீளப்க ோருத்து 

வதற்கோன கசலவினம் 

பவறிடப் டுத்தப் ட்ட 

வீடுகள், வைிக 

உோிவமயோளர்கள், 

கட்டவமப்பு 

உோிவமயோளர்கள், 

நிறுவனங்கள் (நிலத்தின் 

உோித்துோி வமவய  

க ோருட் டுத்தோது) 

அ. புதிய  இடகமோன்றிற்கு பவறிடப் டுத்தப் ட்டதன் 

 ின்னர் அங்கு இவைப்புக்கள் மற்றும் 

க ோருத்துதல்கவள மீளப் க ோருத்துவதற்கு 

இயலுமோக்கும் வவகயில் ரூ ோ 10,000.00 கோசுக் 

ககோடுப் னவு 

1. 2008 இன் ஒழுங்குவிதிகள் 

மற்றும் கோைி வகயகப் டுதல் 

சட்டம் என் னவற்றிற்கு 

அவமய  ிரதோன விவல 

மதிப்பீட்டோளர் அவனத்து 

மதிப்பீடுகவளயும் மதிப்பீடு 

கசய்வோர். 

2.  ிகச/ ி.க.  கோைி, ககோ.பு.பு.க  

வகயகப் டுத்தும் அலுவலளரோக 

கசயற் ட்டு வகயகப் டுத்தும் 

கசயன் முவறயிவன முகோவம 

கசய்து ககோடுப் னவுகவள 

பமற்ககோள்வோர் 

2013 இன் கோ.வக.மீ. 

குழுவோனது ரூ. 5,000 

இவன மீள் 

க ோருத்தல் மற்றும் 

மீள் இவைத்தல்  

என் தற்கோக 

முன்கமோழிகிறது 

எனினும், அதிகோித்த 

வோழ்வகச் 

கசலவினத்திவன 

கருத்திற்ககோண்டு  

மீள்குடியமர்த்தல் 

கசயற் ோட்டுத் 

திட்டமோனது 

ரூ.10,000.00 இவன 

முன்கமோழிகிறது.  
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18 ஊ  3 குடியிருப் ிவன 

நகர்த்துவதில் - 

மோற்றுவதில் ஏற் டும் 

கசலவு-  

 

பவறிடப் டுத் தப் ட்ட 

வீடுகள், (நிலத்தின் 

உோித்துோிவமவயப் 

க ோருட் டுத்தோது) 

அ. ோதிக்கப் ட்ட வீட்டின் தவர  ரப் ளவவ 

அடிப் வடயோகக் ககோண்டு யுடிஏ வீட்டுத்திட்டத்திற்கு 

ப ோக்குவரத்துக்கு வீட்டுக்கு மோற்ற / ப ோக்குவரத்து 

ககோடுப் னவு வழங்கப் டும் 
 

தவர  ரப் ளவு 

(சதுர அடி)  

ககோடுப் னவு      

ரூ. 

<1000  10,000.00 

1000 – 2000 15,000.00 

>2000 25,500.00 
 

1. 2008 இன் ஒழுங்குவிதிகள் 

மற்றும் கோைி வகயகப் டுதல் 

சட்டம் என் னவற்றிற்கு 

அவமய  ிரதோன விவல 

மதிப்பீட்டோளர் அவனத்து 

மதிப்பீடுகவளயும் மதிப்பீடு 

கசய்வோர். 

2.  ிகச/ ி.க.  கோைி, ககோ.பு.பு.க  

வகயகப் டுத்தும் அலுவலளரோக 

கசயற் ட்டு வகயகப் டுத்தும் 

கசயன் முவறயிவன முகோவம 

கசய்து ககோடுப் னவுகவள 

பமற்ககோள்வோர் 

 

19 ஊ  4 மோற்றுக் 

குடியிருப்புக்கவள 

கண்டு ிடிப் தற்கோன 

கசலவுகள் 

 

இடமோற்றம் 

கசய்யப் டவுள்ள 

வீடுகள், வைிகம் 

அல்லது நிறுவன 

உோிவமயோளர்கள் 

(நிலத்தின் உோிவமவயப் 

க ோருட் டுத்தோது) 

,அ.உோித்துோிவம மதிப்பீட்டுக் குழு தீர்மோனிக்கும் 

கோலத்திவன அடிப் வடயோகக் ககோண்டு வோடவகக் 

ககோடுப் னவுகள் கசலுத்தப் டும்.  
 

தவர  ரப் ளவு 

(சதுர அடி)  

ககோடுப் னவு    

ரூ. 

<500 50,000.00  

500 – 750 60,000.00  

751 - 1000 75,000.00  

>1000 100,000.00  
 

(கருத்திட்ட கட்டுமோன  ைிகவளத் கதோடருவதற்கு 

அனுமதிப் தற்கோக கருத்திட்டத்துடன் வீட்டுடவம 

புோிந்துைர்வு ஒப் ந்கமோன்றின் வககயழுத்திட 

பவண்டும்) 

1. ககோடுப் னவுகள்/ ஊக்குவிப்புக் 

ககோடுப் னவுகள உோித்துோிவம 

மதிப்பீட்டுக் குழு தீர்மோனிக்கும். 

 

2013 இன் கோ.வக.மீ. 

குழுவோல் 

முன்கமோழியப் ட்ட  

தவறப் 

 ரப் ளவிவன 

அடிப் வடயோகக் 

ககோண்ட வோடவகக் 

ககோடுப் னவுகள் 

 எ விபசட  உதவிகள் 
20 எ 1 இலகுவில் 

 ோதிக்கப் டக் கூடிய 

வீட்டுடவமத் 

தவலவமகள் மீதோன 

தோக்கம் 

இலகுவில்  ோதிப்புக்கு 

உள்ளோகும்  

வீட்டுடவமத்தவலவர்கள் 

(பதசிய வறுவமக் 

பகோட்டுக்குக் கீழுள்ள 

ஏவழக் குடும் ங்கள், 

முதியவர்கள்,  க ண் 

அ. ரூ ோ 15,000 இவன ஆகக் குவறந்த  ோிவுத் 

கதோவகக் ககோடுப் னவோக வழங்கல் அல்லது  

தனிப் ட்ட ந ர்களின்  ோதிப் ின்  

தோக்கத்திவனக்  கருத்திற் ககோண்டு  உோித்துோிவம 

மதிப்பீட்டுக்  குழுவினோல்  தீர்மோனிக்கப் ட்ட 

கதோவகயிவன வழங்கல். 

1. ககோடுப் னவுகள்/ ஊக்குவிப்புக் 

ககோடுப் னவுகவள உோித்துோிவம 

மதிப்பீட்டுக் குழு தீர்மோனிக்கும். 

 

2013 இன் கோ.வக.மீ. 

குழுவோல் 

முன்கமோழியப் ட்ட 

15,000.00 விபசட 

மீள்குடியமர்த்தல் 

உதவிக் 

ககோடுப் னவு 
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தவலவமக்  குடும் ங்கள், 

தீரோத பநோயோளிகள்). 

21 எ   2 துவை குடும் ங்கள் 

மீதோன தோக்கம் 

 ிரதோன வீட்டலகு / 

வசிப் ிடத்தினுள் 

வசிக்கும் துவை 

குடும் ங்கள் சுயமோக 

இடமோற்றம்கசய்யப் டும் 

அ.பதவவக்பகற் , ரூ ோ 1000,000.00 சுய இட மோற்றக் 

ககோடுப் னவு மற்றும் புனர்வோழ்வு உதவி 

1. ககோடுப் னவுகள்/ ஊக்குவிப்புக் 

ககோடுப் னவுகவள  உோித்துோிவம 

மதிப்பீட்டுக் குழு தீர்மோனிக்கும். 

 

 

 ஏ பமலதிக ககோடுப் னவுகள் மற்றும் ஊக்குவிப்புக்கள் 
22 ஏ 1 வகயகப் டுத்தல் 

கசயல் ோட்டின் 

ப ோது ஏற் டும் 

கசலவுகள் 

1950 இன் கோைி 

வகயகப் டுத்தல் 

சட்டத்தின்   ிோிவு IX இற்கு 

அவமய விசோரவைக்கு  

பதோன்றிய வீட்டுத் தவலவர் 

அ. ிோிவு IX இன் கீழோன விசோரவைக்குத்பதோற்றிய 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களுக்கு ரூ ோ 

10,000 இற்கு பமற் டோத கோசுக் ககோடுப் னவு 

  

23 ஏ 2 கோலக்ககடுவுக்கு 

முன்னர்கசோத்துக்கவள 

வவத்திருப் தற்கோன 

ஊக்கக் ககோடுப் னவு  

வீட்டுடவமகள் அல்லது 

உோித்துோிவமயிவன 

ககோண்டுள்ள வைிகர்கள் 

பவறிடப் டுத்தப் டுவர் 

 

அ.சட்டோீதியோன ககோடுப் னவின் 25% இற்கு சமமோன 

ககோடுப் னகவோன்று 

1. ககோடுப் னவுகள்/ ஊக்குவிப்புக் 

ககோடுப் னவுகவள  உோித்துோிவம 

மதிப்பீட்டுக் குழு தீர்மோனிக்கும். 

 

24 ஏ 3 இழப்பீட்டு க ோதிகள் 

பவறு எந்த துவை 

 ிோிவுகளிலும் 

கோைப் ட வில்வல 

 

.  

குத்தவகதோரர்கள், சுய 

கதோழிலோளர்கள் 

அ ஒவ்கவோரு  குடும் த்திற்கும் அதிகூடிய  கோசுக் 

ககோடுப் னவோக ரூ ோ 15,000.00 இவன வழஙகுதல். 
1. ககோடுப் னவுகள்/ ஊக்குவிப்புக் 

ககோடுப் னவுகவள உோித்துோிவம 

மதிப்பீட்டுக் குழு தீர்மோனிக்கும். 

 

இழப்பீடு க றோத 

குத்தவகதோரர்கள் 

மற்றும் சுயகதோழில் 

கசய் வர்களுக்கு.  

2013 ஆம் ஆண்டின் 

கோ.வக.மீ. 

குழுவினோல் 

முன்கமோழியப் ட்ட 

ரூ ோ 15,000 

ககோடுப் னவு 

25 ஏ 4 வீட்டு உோிவமயோளர் 

அல்லது முதலீட்டுச் 

கசோத்துஇடம்க யோின் 

 

 

வீட்டு உோிவமயோளர் 

அல்லது முதலீட்டுச் 

கசோத்து 

அ. மோற்றீட்டுப் க றுமதி அல்லது சந்வத க றுமதி 

அடிப் வடயில் 10% பமலதிக ககோடுப் னவு: 
1. 2008 இன் ஒழுங்குவிதிகள் 

மற்றும் கோைி வகயகப் டுதல் 

சட்டம் என் னவற்றிற்கு 

அவமய  ிரதோன விவல 

மதிப்பீட்டோளர் அவனத்து 

மதிப்பீடுகவளயும் மதிப்பீடு 

கசய்வோர். 

2.  ிகச/ ி.க.  கோைி, ககோ.பு.பு.க  

வகயகப் டுத்தும் கசயன் 
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முவறயிவன முகோவம கசய்து 

ககோடுப் னவுகவள 

பமற்ககோள்வோர் 

 ஐ சமூக வளங்களின் இழப்பு 
26 ஐ 1 கலோச்சோர வளங்கவள 

இழத்தல் (புனித 

ஸ்தளங்கள், 

பகோயில்கள், 

 ள்ளிவோயல்கள், 

கட்டவமப்புகள்,  

சமய, கலோச்சோர 

முக்கியத்துவம் 

வோய்ந்த சின்னங்கள்) 

உள்ளக சமூகம் மற்றும் 

குழுக்கள் 

அ.   கருத்திட்டத்தின் ஆரம்  கட்டத்தில்  ோதிப் ிற்கு 

ட் ட முடியுமோன சோத்தியமோன  ண் ோட்டு 

வளங்கவள மோற்றீடுகசய்தல்/ புனரவமத்தல்,  

க ோதுவோன கசோத்து வளங்கவள நிர்வோக 

அறங்கோவலர்களுடன் கலந்தோபலோசித்து 

க ோருத்தமோன மோற்றீடுகவளச் கசய்தல். 

ஆ. பதவவக்பகற் , சடலங்கவளத் பதோண்டி எடுத்தல், 

நவடமுவறயிலுள்ள சம் ிரதோயங்களின்  ிரகோரம்  

சமய சடங்குகள், சம் ிரதோயங்கவள நடோத்துதல் 

உள்ளிட்ட கசலவினங்கவள ஈடுகசய்வதற்குமோன 

 ைக் ககோடுப் னவு 

1. 2008 இன் ஒழுங்குவிதிகள் 

மற்றும் கோைி வகயகப் டுதல் 

சட்டம் என் னவற்றிற்கு 

அவமய  ிரதோன விவல 

மதிப்பீட்டோளர் அவனத்து 

மதிப்பீடுகவளயும் மதிப்பீடு 

கசய்வோர். 

2. ககோடுப் னவுகள்/ ஊக்குவிப்புக் 

ககோடுப் னவுகவள  உோித்துோிவம 

மதிப்பீட்டுக் குழு தீர்மோனிக்கும். 

3.  ிகச/ ி.க.  கோைி, ககோ.பு.பு.க  

வகயகப் டுத்தும் கசயன் 

முவறயிவன முகோவம கசய்து 

ககோடுப் னவுகவள 

பமற்ககோள்வோர் 

 

27 ஐ  2 குடியியல், சமூக பசவவ 

வசதிகளின் இழப்பு 

(உள்ளக வீதிகள், நவட 

 ோவதகள் விவளயோட்டு 

வமதோனங்கள்   க ோதுக் 

கிைறுகள்,நீர் நிவலகள் 

ப ோன்றவவ) 

உள்ளக சமூகம்,குழுக்கள் அ.  சமூக அவமப்புகள் மற்றும் கசோத்தின் நிர்வோக 

அறங்கோவலர்களுடன் கலந்தோபலோசித்து, 

குடியியல் அல்லது சமூக பசவவ வசதிகவள 

க ோருத்தமோக அவற்றின் அசல் அல்லது அதவன 

விட சிறந்த நிவலக்கு புனரவமத்தல் அல்லது 

மீட்டவமத்தல் அல்லது  

ஆ.  ோதிக்கப் ட்ட சமூகங்களுடன் கலந்தோபலோசித்து, 
பதவவப் டின் பவறிடப் டுத்தல் அல்லது 

மோற்றீடுகசய்தல் அல்லது 

இ.  பூரை மோற்றீட்டுச் கசலவினத்தில் கோசுக் 

ககோடுப் னவு மற்றும் 

ஈ.     யனர் குழுக்களுக்கு சிரமத்வதத் தவிர்ப் தற்கோக 

சிவில்  ைியின் ப ோது தற்கோலிக பசவவகவள 

வழங்குதல் மற்றும் 

உ.  சமூக வளங்களுக்கோன அணுகவல மீளத்தோ ித்தல் 

1. 2008 இன் ஒழுங்குவிதிகள் 

மற்றும் கோைி வகயகப் டுதல் 

சட்டம் என் னவற்றிற்கு 

அவமய  ிரதோன விவல 

மதிப்பீட்டோளர் அவனத்து 

மதிப்பீடுகவளயும் மதிப்பீடு 

கசய்வோர். 

2. ககோடுப் னவுகள்/ ஊக்குவிப்புக் 

ககோடுப் னவுகவள  

உோித்துோிவம மதிப்பீட்டுக் குழு 

தீர்மோனிக்கும். 

3.  ிகச/ ி.க.  கோைி, ககோ.பு.பு.க  

வகயகப் டுத்தும் கசயன் 

முவறயிவன முகோவம கசய்து 

ககோடுப் னவுகவள 

பமற்ககோள்வோர் 
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28 ஐ  3 சமூக மூலதன இழப்பு 

அல்லது சமூக 

அந்நியமயமோக்கல் 

பமோசமோன 

ஒருங்கிவைப்பு, 

ஒருவருக்ககோருவர் 

 லவீனமோன சமூக 

உறவுகளோல் 

 ோதிக்கப் ட்டுள்ள 

உ சோர சமூகம்,  மீள் 

குடிபயறிகள் 

அ.   சமூக மூலதன பமம் ோட்டிற்கோக உ சோர சமூகம் 

மற்றும் மீள் குடிபயறிகள் ஆகிய இரு  ிோிவனவரயும் 

உள்ளடக்கிய சமூக அவமப்புகவள உருவோக்கி 

வளர்த்கதடுப் தில் கருத்திட்ட  ங்கோளர் 

முகவர்களுக்கு உதவல். 

ஆ.  உ சோர சமூகத்திற்கும் பவறிடப் டுத்தப் ட்ட 

வீட்டுடவமகளுக்குமிவடயில் சமூக நிகழ்வுகவள 

நடத்துவதற்கு வசதி கசய்தல் 

இ.   உ சோர சமூகத்திற்கும் மீள்குடிபயறிகளுக்கும் 

 யனளிக்கும் வவகயில் க ோதுவோன நலன்புோி 

நடவடிக்வககள் மற்றும் ஏவனய பசவவகவள 

கசயல் டுத்துவதில்  ங்கோளர் முகவர்களுக்கு 

உதவல் 

1. ககோடுப் னவுகள்/ ஊக்குவிப்புக் 

ககோடுப் னவுகவள 

உோித்துோிவம மதிப்பீட்டுக் குழு 

தீர்மோனிக்கும். 

 

 

 ஒ க ோது  யன் ோட்டுச் பசவவகள் 

29 ஒ  1 க ோதுப் 

 யன் ோட்டில் 

ஏற் ட்ட தோக்கம் 

க ோது  யன் ோட்டு 

உோிவமயோளர்கள் 

 (இ.மி.ச,பத.நீ.வ.ச ,  

கரலிககோம் முதலியன) 

அ.சம் ந்தப் ட்ட அதிகோோிகளுடன் கலந்தோபலோசித்து 

அவடயோளம் கோைப் ட்ட இடங்களில் 

பவறிடப் டுத்தல். 

1. 2008 இன் ஒழுங்குவிதிகள் 

மற்றும் கோைி வகயகப் டுதல் 

சட்டம் என் னவற்றிற்கு 

அவமய  ிரதோன விவல 

மதிப்பீட்டோளர் அவனத்து 

மதிப்பீடுகவளயும் மதிப்பீடு 

கசய்வோர். 

2.  ிகச/ ி.க.  கோைி, ககோ.பு.பு.க  

கசயற் ட்டு வகயகப் டுத்தும் 

கசயன் முவறயிவன முகோவம 

கசய்து ககோடுப் னவுகவள 

பமற்ககோள்வோர்  

3. சம் ந்தப் ட்ட க ோதுப் 

 யன் ோட்டு பசவவ முகவர்கள் 

 ைிகவள பமற்ககோள்வர் 

 

 ஓ தற்கோலிக  தோக்கம்   
30 ஓ 1 சிவில்  ைிகள் 

மீதோன  மிக 

பமோசமோன தற்கோலிக 

தோக்கங்கள் (அணுகல் 

இழப்பு கசோத்து 

அல்லது நிலத்திற்கு 

 உோித்துோிவம 

க ற்றிருப் வர், உோிமம் 

க ற்ற விற் வனயோளர் 

குத்தவகயோரர் அல்லது 

குத்தவகதோரர், 

உோித்துோிவம க றோபதோர் 

அ.  பவவல அட்டவவை, தற்கோலிக தோக்கங்கள்  ற்றி 

க ோது மக்களுக்கு தளத்தில் அறிவிக்கின்ற க ோது 

அறிவித்தல் 

ஆ.  ஏபதனும் கசோத்துக்கள்  ோதிக்கப் டின் அதற்கு 

 ை இழப்பீடு (உ. ம் - எல்வலச் சுவர் 

இடிக்கப் டின் மரங்கள் அகற்றப் டின்) 

1. 2008 இன் ஒழுங்குவிதிகள் 

மற்றும் கோைி வகயகப் டுதல் 

சட்டம் என் னவற்றிற்கு 

அவமய  ிரதோன விவல 

மதிப்பீட்டோளர் அவனத்து 
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பசதம்,  ோதுகோப்பு 

அச்சுறுத்தல்கள், 

நகர்வின்வம 

ப ோன்றவவ) 

கூவி விற்ப ோர், 

வியோ ோோிகள், வைிக 

கட்டவமப் ின் 

ஊழியர்கள், கூலித் 

கதோழிலோளர்கள்உள்ளூர் 

சமூகங்கள் 

இ.   நகர்விவன எளிதோக்கும் வவகயில் அவசியமோன 

ப ோக்குவரத்து முகோவம நடவடிக்வககள்  

வழங்குவதற்கோக விபசட ஏற் ோடுகள் 

ஈ.    முன்கமோழியப் ட்ட வழியுோிவமக்கு கவளியிலுள்ள 

அவனத்து நிலங்கவளயும் தற்கோலிகமோக 

 யன் டுத்துவது கதோடர் ில் நில உோிவமயோளர் 

மற்றும் ஒப் ந்தக்கோரோின் எழுத்து மூல 

அங்கீகோரத்தின்  மூலம் பமற்ககோள்ளப் டுதல் 

பவண்டும்.  

உ.   கட்டுமோன முகோம்களின் அவமவிடமோனது  

கசயற் டுத்தல் நிறுவனங்களுட கலந்தோபலோசித்து 

ஒப் ந்தக்கோரர்களோல் அவமக்கப் டும். 

மதிப்பீடுகவளயும் மதிப்பீடு 

கசய்வோர். 

2. ககோடுப் னவுகள்/ ஊக்குவிப்புக் 

ககோடுப் னவுகவள  

உோித்துோிவம மதிப்பீட்டுக் குழு 

தீர்மோனிக்கும். 

3.  ிகச/ ி.க.  கோைி, ககோ.பு.பு.க  

வகயகப் டுத்தும் கசயன் 

முவறயிவன முகோவம கசய்து 

ககோடுப் னவுகவள 

பமற்ககோள்வோர் 

 ஔ எதிர் ோர்க்கப் ட்ட மீள்குடியமர்த்தல் தோக்கங்கள் 
31  அ. மீள்குடிபயற்ற கசயற் திட்டத்தில் அங்கீகோிக்கப் ட்ட ககோள்வககளின் அடிப் வடயில் கருத்திட்டத்தின் ஏபதனும் எதிர் ோரோத தன்னிச்வச யற்ற மீள்குடியமர்த்தல் 

தோக்கங்கள் ஆவைப் டுத்தல் மற்றும் தைிக்வகக்குட் டுத்தல். 

ஆ.  பமற்கண்ட உோித்துரவமத் தோயத்தில் அவடயோளம் கோைப் டோத அல்லது விவோிக்கப் டோத கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்கள் அல்லது கசோத்து அல்லது 

பசவவகளின் எந்தகவோரு வவகயும் சம் ந்தப் ட்ட  ிரபதச  கசயலோளர், கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகின்  சமூக அலுவளர்களின்  அவதோனிப்புகவளக் 

கருத்தில் ககோண்டும், ஒவ்கவோரு விடயமோக, கதோடர்புவடய சட்டக் கருவிகவள வழிகோட்டுதல்களோகக் ககோண்டும் அவமச்சரவவக் குழுவின் மூலம் இழப்பீடு 

வழங்கப் டும் அல்லது தீர்த்துவவக்கப் டும். 
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அத்தியோயம் 8  மீள்குடியமர்த்தற்  ிரபதசங்களில் பவறிடப் டுத்தல் 
 

தற்ப ோவதய சமூக மற்றும் க ோருளோதோர உறவுகவளப்  ோதுகோப் தற்கோக கருத்திட்டத்தினோல்  

 ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவமகவள ஆக்கிரமிக்கப் ட்டுள்ள  குதிகளுக்கு மிக அருகோவமயிலுள்ள 

மோற்று வீட்டலகுகளுக்கு பவறிடப் டுத்துவது 2009 ஆம் ஆண்டின் ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கியின் 

சமூக  ோதுகோப்புக் ககோள்வக அறிக்வகயின்  ிரகோரம் அவசியமோனதோகும். ஆயினும், நகோின் 

வமயப் குதியினுள் நிலம் இல்லோவம மற்றும் நிலத்திற்கோன அதிகோித்த விவலகள் என் ன 

கோரைமோக  ககோழும்பு நகோில் தற்ப ோது ஆக்கிரமிக்கப் ட்டுள்ள  குதிகளுக்கு மிக கநருக்கமோன 

புறநகர்  குதிகளில்  ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவமகவள பவறிடப் டுத்துவதற்கோக க ோருத்தமோன 

நிலங்கவள கண்டு ிடிப் து கடினமோன விடயமோகும். ஆகபவ, நகர அ ிவிருத்தி அதிகோர 
சவ யினோல் கசயற் டுத்தப் டும் நகர்ப்புற மீளுருவோக்கம் திட்டத்தின் கீழ்,  நடுத்தர உயர் 

வீடவமப்புத் திட்டங்களிலிருந்து உகந்த வசதிகளுடன் கூடிய வீட்டு அலகுகவளக் ககோள்வனவு 

கசய்வதற்கு ப ோக்குவரத்து மற்றம் சிவில் விமோன பசவவகள் அவமச்சு முடிவுகசய்தது. அவர்கள் 

தற்ப ோது வசிக்கும் குடியிருப்புகளுக்கு அருகோவமயிபலபய (2.கி.மீ க்கும் குவறவோன) இவ் 

வீடவமப்புத் திட்டங்கள் அவமயப்க றவுள்ளபதோடு,  உத்பதச வீட்டு அலகுகள் ஒப்பீட்டளவில் 

அவர்களின் தற்ப ோவதய வசிப் ிடங்கவள விடவும் மிகச் சிறந்தனவோகவும் கோைப் டும். இச் 

சூழலில், களனி கவளிப் புவகயிரதப்  ோவதக் கருத்திட்டம் கட்டம் 1 இன் மீள்குடியமரத்தல் 

திட்டத்திற்கோக நகர அ ிவிருத்தி அதிகர சவ யிடமிருந்து  வீட்டு அலகுகவள ககோள்வனவு 

கசய்வதற்கோக அங்கீகோிக்கப் ட்ட அவமச்சரவவ ஆவைங்களின்  ிரகோரம், நகர அ ிவிருத்தி 

அதிகோர சவ யுடன்  புோிந்துைர்வு ஒப் ந்தகமோன்றிலும் வகச்சோத்திட்டுள்ளது. 

8.1  குடிபயற்றங்களில்  குடியமர்த்தல்  
 

ஐக்கிய நோடுகளின் மனிதக் குடியிருப்புச் கசயற்றிட்டம் நடத்திய ஆரம்  கட்ட சமூக க ோருளோதோர 

ஆய்வு மற்றும் கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகு  நடோத்திய மீளோய்வு ஆய்வு என் னவற்றின் 

 ிரகோரம், 271 கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவமயோளர்கள் அதோவது 1295 ந ர்கவளக் 

ககோண்ட குடிசனம் (குடியிருப்பு 241, குடியிருப்பு மற்றும் வைிக 15, வைிக 15) என் ன 

 ோதிக்கப் டுகமன கதோியவந்துள்ளது.  ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவமகள்  வத்வத 297, எலுமடுவவ 

மற்றும் சீகவலிபுரம் ஆ மற்றும் அ. குடியிருப்பு கதோகுதி ப ோன்ற மூன்று குடியிருப்புகளில் 

குடிபயற்றப் டுவர். இத்தவகய மூன்று மீள்குடியமர்த்தற்  குதிகளும் களனி புவகயிரதப்  ோவதயின் 

கட்டம் 1,  ிோிவு 2 இல் பலோபகோ சந்தி முதல் சீகவலி சந்தி வவரயோன புவகயுரதப்  ோவதயின் 

இருபுறத்திலும் அவமந்துள்ளது. 
 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட 255 குடும் ங்களில், 217 குடும் ங்கள் உோித்துோிவமய 

வவத்திரோதவர்களோகவும், 12 குடும் ங்கள் உோித்துோிவமவய வவத்திருப் வர்களோகவும், பமலும், 28 

வீட்டுோிவமயோளர்கள் பதசிய வீடவமப்பு அதிகோர சவ யோல் ஒழுங்குறுத்தப் ட்ட நிலங்களில் 

ஆக்கிரமிக்கப் ட்ட வீடுகளுக்கோன பதசிய வீடவமப்பு அதிகோர சவ  அட்வடகள் மற்றும் 

கடிதங்கவள வவத்திருக்கின்றனர் எனவும் அவடயோளம் கோைப் ட்டுள்ளனர். பமபல 
குறிப் ிடப் ட்டுள்ள உோித்துோிவமய வவத்திரோத 217 வீட்டவமயோளர்கள், முழுவமயோக 

 ோதிக்கப் ட்டவர்கள் எனவும், பமலும், வீட்டு உோித்துோிவமவய வவத்திருக்கின்ற, 12 

வீட்டுடவமயோளர்களில் 06 உோித்துோிவமயோளர்கள், ஓரளவு  ோதிக்கப் ட்டவர்கள் எனவும், 

ஏவனபயோர் முழுவமயோக  ோதிக்கப் ட்டவர்கள் எனவும் கருதப் டுகின்றனர். பதசிய வீடவமப்பு 
அதிகோர சவ  ஆவைங்கவள வவத்துள்ள 28 வீட்டுடவமயோளர்களின் வீட்டலகுகள் முழுவமயோக 

 ோதிக்கப் டும். எனபவ, அவற்றிவன முழுவமயோக  ோதிக்கப் ட்ட வீட்டலகுகளோக கருதப் டுதல் 

பவண்டும்.  குதியளலில்  ோதிக்கப் ட்ட ஆறு வீட்டுடவமகளில்,  ோதிக்கப் ட்ட நிலம் மற்றும் 

கட்டவமப்புகளுக்குோிய இழப்பீட்டிவன கருத்திட்டத்திலிருந்து க றுவதன் மூலம் ஐந்து வீடுகவள 

அபத இடத்தில் நிருமோைிக்கவும் முடியும். குறிப் ிடத்தக்களவில்  ோதிக்கப் டவுள்ள உோித்துோிமவய 
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வவத்துள்ள வீட்டுடவமயோளோின் வீட்டலககோன்றிவன அபத இடத்திபலபய நிருமோைிக்க 

முடியோதுள்ளது. 
 

ஒபர வீட்டிற்குள்  ல கூட்டுக் குடும் ங்கள் வோழ்கின்றகதன் துவும் சமூக க ோருளோதோர ஆய்வின் 

ப ோது கண்டறியப் ட்டுள்ளது. இருப் ினும், இந்த சமூகத்திலுள்ள  ிரதோன குடும் த்திலிருந்து 

துவைக் குடும் த்வத அவடயோளங்கண்டு பவறு டுத்துவதற்கோன க ோதுவோன அளவுபகோல்கவளப் 

 யன் டுத்துவதற்கு முடியோதுள்ளது. எனபவ, இத்தவகய சூழ்நிவலவய எதிர்ககோள்வதற்கோக 

குடும்  உறுப் ினர்களின் எண்ைிக்வக மற்றும் தற்ப ோது வசிக்கும் வீட்டின் தவரப்  ரப் ளவு 

என் னவற்றிவன அடிப் வடயோகக் ககோண்ட விபசட மூபலோ ோயகமோன்றிவன  உோித்துோிவமத் 

தோயத்திற்கு  தயோோிப் தற்கு முன்கமோழியப் ட்டது. 

8.1.1  மீள்குடியமர்த்தல் குறித்து  ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவமகளின் அணுகுமுவறகள் 
 

 ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவமகளின் மீள்குடியமர்த்தல் குறித்த அணுகுமுவறகள் கதோடர் ிலோன 

விருப் த்பதர்வுகள் கதோடர் ோன முடிவுகவள அட்டவவை 8.2 வி ோிக்கிறது. ககோழும்பு நகர 

எல்வலக்குள் வீகடோன்றிவனக் ககோள்வனவுகசய்வதற்குப் ப ோதுமோன சுய பவறிடப் டுத்தல் 

உதவிகவளப் க றுவதவன விடவும் நகர அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ  வீட்டுத் திட்ட அலகுகளில் 

மீள்குடியமர்வதற்கு அவனத்து ஆக்கிரமிப் ோளர்கள் மற்றும் பதசிய வீடவமப்பு அதிகோர சவ   

ஒழுங்குறுத்திய வீட்டுடவமயோளர்கள் தயோரோக உள்ளனர். உோிவமப்  த்திரகமோன்றிவன 

வவத்துள்ள கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட 01 வீட்டுடவம  மோத்திரம் சுயமோக பவறிடம் 

குடிக யர விரும்புவதவன அட்டவவை  ிரதி லிக்கிறது. அதன்  ிரகோரம், 97.6 சதவீதத்தினர் நகர 

அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ  வீட்டு அலகுகளில் மீள குடியமருவதற்கோன தமது விருப் த்திவனத் 

கதோிவித்துள்ளபதோடு, உோிவமப்  த்திரத்திவன வவத்திருக்கும் கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட 2 

சதவீத வீட்டுடவமயோளர்கள் அபத இடத்தில் மீள்குடியமர்த்தப் டவுள்ளனர்.  

அட்டவவை 8.2:  ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவமகளின் இழப்பீட்டுக்கோன பதர்வுகள் ( ல்வவக  தில்கள் ) 
 

 ோதிக்கப் ட்ட நிலம் மற்றும் கட்டவமப்புக்கு இழப்பீடு 

க றுவதற்கோன விருப் த் பதர்வு  

எண் சதவீதம் (%) 

சுயமோக பவறிடப் டுத்தலுக்கோன இழப்பீடு 1 0.4 

நகர அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ  வீட்டுத் திட்டதிலிருந்தோன வீட்டலகுகள் 249 97.6 

அபத இடத்தில் மீள்குடியமரல்  05 2 

கமோத்தம் 255 100.00 

மூலம்: கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகினோல் நடோத்தப் ட்ட  சமூக க ோருளோதோர ஒப் ோய்வு ஆய்வு 

 

8.2 உத்பதச இழப்பீட்டுத் திட்டங்கள் 
 

கருத்திட்டத்தோல் வீட்டுடவமகளுக்கு ஏற் டும்  ோதிப்புகவளத் தைிக்கும் க ோருட்டு அவர்களுக்கு 

இழப்பீடுகவள வழங்குவதற்கோக உோித்துோிவமத் தோயத்தில் குறிப் ிடப் ட்டுள்ள இரண்டு  ின்வரும் 

பதர்வுகவள கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகு   ோிசீலிக்கும். 
 

பதர்வு 1: கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட  வீட்டுடவமயிவன  உோித்கதோன்றுடன் நகர 

அ ிவிருத்தி அதிகோரசவ  வீட்டுத் திட்டகமோன்றின் வீட்டலககோன்றில்  குடியமர்த்தல். 

பதர்வு 2:  கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவமகள் தோம்  விரும்பும் இடத்தில் சுயமோக 

பவறிடகமோன்றுக்கு நகருவதற்கோக அவர்களுக்கு  இழப்பீடு ஏற் ோடுகள். 
 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவமகள் தமது விருப் த்தின் அடிப் வடயில் பதர்வு 1 

இவன அல்லது பதர்வு 2 இவன  சுதந்திரமோக கதோிவுகசய்தல் பவண்டும். 

பமற்கூறியவற்றிற்கு பமலதிகமோக, புதிய வீட்டு அலகுகளுக்கு நகருவதற்கோன  ோிவுகதோவக, 

இடிக்கப் ட்ட வீட்டிலிருந்தோன மீட்கப் ட்ட க ோருட்கள் மற்றும்  ோதிக்கப் ட்ட 
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வீட்டுடவமகளுக்கோன ப ோக்குவரத்து ககோடுப் னவுகள் என் னவற்றிவனயும் மீள் குடியமர்த்தல் 

உதவித் திட்டம்   உள்ளடக்குகிறது. உோித்துப்  த்திரத்திவனக் ககோண்டுள்ள கருத்திட்டத்தினோல் 
 ோதிக்கப் ட்ட மக்கள் தமது பதோட்டங்களில்  ோதிக்கப் ட்டுள்ள க ருமதியோன மரங்கள் மற்றும் 

 யிர்களுக்கோன க றுமதியிவன உோிவமபகோரலோம்.கவகு விவரவில் குடியமருவதற்கு தற்ப ோது 

ஏற் ோடோகியுள்ள வீட்டுத் திட்டங்களின் விவரம் கீபழ தரப் ட்டுள்ளது. 
 

 

அட்டவவை 8.3: வீட்டுத்திட்டங்களின் வி ரம்  
 

வீட்டுத் திட்டம் 

 

இடம் வீட்டு 

அலகுகளின் 

எண். 

ககோழும்பு புறநகர் 

புவகயிரத 

கருத்திட்டம் 

ககோள்வனவு 

கசய்துள்ள 

வீட்டலகுகளின் எண். 

வீட்டு அலகு 

சதுர அடி 

நில உவடவம 

லக் ிரு கசவை  மோளிகோவத்வத 192 192 400 அரசு நிலம் 

கமத்சரோ உயன க ோரல்வல 430 40 400 அரசு நிலம் 

சிய த் கசவன  கதமடககோவட 266 30 500 அரசு நிலம் 

 மூலம் : கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகு 

உருவம்3: தற்ப ோவதய குடியிருப்புக்களின் அவமவிடங்கள் மற்றும் பவறிடப் டுத்துவதற்கோன உத்பதச தளங்கள் 

என் னவற்றிற்கிவடயிலோன ஒப்பீடு 
 

 ிோிவு 02 இல் வசிக்கும் கருத்திட்டத்தினோல்   ோதிக்கப் ட்டுள்ள  வீட்டுடவமகளுக்கோக ஒதுக்கப் ட்ட 

மூன்று வீட்டுத் திட்டங்களுக்கோன தூரம் 0.5 இற்கும் 2 கி.மீ. இற்கும் இவடப் ட்ட தூரமோகும். 

பமபலயுள்ள வவர டம் கருத்திட்டப்  குதிவயயும் (கவள்வள நிறத்தில்) மூன்று வீடவமப்புத் 

திட்டங்களின் அவமவிடங்கவளயும் (மஞ்சள் நிறத்தில்) கோட்டுகிறது. உத்பதச உயர்த்தப் ட்ட 

கநடுஞ்சோவலயிவன ஊதோ நிறம்  ிரதி லிக்கின்றது. 

8.3   ோதிக்கப் ட்ட சமயத் தலங்கவள பவறிடப் டுத்தல் 
 

களனிகவளிப் புவகயிரதப்  ோவதக் கருத்திட்டம் கட்டம் 1  ிோிவு 2 இல் அவமயப் க ற்றுள்ள மூன்று 

புத்தர் சிவலகளும் இரண்டு கத்பதோலிக்க ஆலயங்களும் இத் திட்டத்தோல்  ோதிக்கப் டவுள்ளபதோடு, 

இவற்றிவன வசதியோன இடத்தில் மீளத் தோ ித்துக்ககோள்ளுமோறு அப் குதி மக்கள் 

பவண்டப் ட்டனர்.  
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அத்தியோயம் 9 - வருமோன மறுசீரவமப்புத் திட்டங்கள் 
 

9.1 அறிமுகம் 
 

அ ிவிருத்தி பநோக்கங்களுக்கோக கட்டோய கோைி வகயகப் டுத்தல் கோரைமோக இடம்க யர்ந்த 

மக்களின் வோழ்வோதோரங்கவள மீண்டும் தோ ிப் தற்கும், அவர்களின் வோழ்க்வகத் தரத்வத 

பமம் டுத்துவதற்கும், மக்களுக்கு ஏற் ட முடியுமோன வறுவமவயத் தவிர்ப் தற்குமோன 

திட்டத்திவன பதசிய தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தற் ககோள்வக மற்றும் 2009 ஆம்  ஆண்டின் 

ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கியின்  ோதுகோப்புக் ககோள்வக அறிக்வக என் ன இலக்கோகக் 

ககோண்டுள்ளன. இந்த இரண்டு ககோள்வககளும் கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட 

வீட்டுடவமகளுக்கு துோிதமோக வோழ்வோதோர மற்றும் பமம் ோட்டுத் பதர்வுகவள வழங்க 

பவண்டுகமன்று வலியுறுத்துகின்றன. ககோள்வகயளவில், மீள்குடியமர்த்தல் திட்டமிடலிவன  
கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவமகளுக்கோன பமம் ோட்டு வோய்ப் ோகக் குறிப் ிடலோம். 
உோிய பநரத்தில் மீளக்குடியமர்த்தல், ப ோதுமோன இழப்பீட்டிவன உோிய கோலத்தில் வழங்கல், 

வருமோனத்திவன மறுசீரவமத்தல் மற்றும்  ோதிக்கப் ட்ட குடும் ங்களுக்கு புனர்வோழ்வளித்தல் 

என் ன இலகுவில்  ோதிக்கப் டக்கூடிய மக்களுக்கு நிறுவன ோீதியோன தவலயீட்டின் மூலம் 

கசன்றவடய பவண்டிய முன்னுோிவமயளிக்கப் ட்ட திட்டமிடப் ட்ட நன்வமகளோகும்.  

2019  ஆம் ஆண்டு சனவோி மோதத்தில் நடோத்தப் ட்ட வருமோன மறுசீரவமப்பு கதோடர் ிலோன 

அடிப் வட ஆய்வின்  ிரகோரம், களனிகவளி புவகயிரத  ோவதக் கட்டம்1  ிோிவு 2 இல் 568 ப ர் 

வசிக்கிறோர்கள் என்றும், இவர்கள் தமது வோழ்வோதோர கசயற் ோடோக பசவவகள் மற்றும் சிறிய 

அளவிலோன தயோோிப்புத் கதோழில்களில் ஈடு டுகிறோர்கள் என்றும், விவசோயத்திபலோ அல்லது 

நிலத்திவன அடிப் வடயோகக் ககோண்ட  ிற வோழ்வோதோர நடவடிக்வககளிபலோ அவர்கள் 

ஈடு டுவதில்வல என்றும் ஆய்வில் கதோியவந்துள்ளது. பமலும், இங்கு ப ோவதப்க ோருள் 

விற் வனயோளர்கள் மற்றும்  ோலியல் கதோழிலோளர்களும் உள்ளனர் என் துவும்  

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவமயோளர்கபளோடு கலந்துவரயோடிய ப ோது 

கதோியவந்தது. கருத் திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவமகளின் முக்கிய வருமோன ஆதோரங்கள் 

கீழுள்ள அட்டவவையில் எடுத்துக்கோட்டப் ட்டுள்ளது. 

அட்டவை 9.1: களனிகவளி புவகயிரத  ோவதக் கட்டம்1  ிோிவு 2 இலுள்ள கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவமகளின் தனிப் ட்ட வருமோன மூலம் 
 

வருமோன மூலம் 
ந ர்களின் 

எண். 
சதவீதம் 

அரச  ைியோளர்கள் 43 7.57 

தனியோர்  துவற  ஊழியர்கள் 147 25.88 

நோட் கூலித் கதோழிலோளர்கள் 54 9.51 

ஒப் ந்தத் கதோழிலோளர்கள் 62 10.92 

பதர்ச்சியற்ற கதோழிலோளர்கள் 4 0.70 

வியோ ோோிகள் 15 2.64 

சுயகதோழிலோளர்கள் 167 29.40 

முச்சக்கர வண்டி ஓட்டுநர்கள் 14 2.46 

வதயற்கோரர்கள் 11 1.94 

கவளிநோட்டு பவவலவோய்ப்பு 

க ற்பறோர் 
38 6.69 

ஓய்வூதியம் க றுபவோர் 13 2.29 

கமோத்தம் 568 100 

மூலம்: வருமோன மறுசீரவமப்பு குறித்த அடிப் வட ஆய்வு - சனவோி 2019  
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9.2  வோழ்வோதோரம் மீதோன தோக்கம்              

கருத்திட்டப்  குதியினுள் 15 வைிக கட்டவமப்புகளும்  15 குடியிருப்பு மற்றும் வைிக 

கட்டவமப்புகளும் கோைப் டுவதோகவும், இவவ கருத்திட்டத்தினோல் பநரடியோகப் 

 ோதிக்கப் டுகமன்றும்  பமற்குறித்த  15 வைிக முயற்சிகளிலிருந்து 19  ைியோளர்களின் கதோழில்கள் 

 ோதிக்கப் டுகமன்றும், கருத்திட்ட முகோவமத்துவக் குழு நடத்திய வருமோன மறுசீரவமப்பு 

கதோடர் ோன அடிப் வட ஆய்வு குறிப் ிடுகின்றது. பமலும், அவர்களுள் சுமோர் 167 ப ர் சுய 

பவவலவோய்ப்பு நடவடிக்வககளில் ஈடு ட்டுள்ளபதோடு, அவர்களில் 65  ோதிக்கப் ட்ட வீட்டு 

கட்டவமப்புகளுக்குள்பளபய தமது கதோழில்கவள பமற்ககோள்கின்றனர் என்றும் பமலும் 

கூறப் டுகின்றது. இதற்கவமய,  ின்வரும் அட்டவவை அவர்களின்  வருமோன வவககளின் 

சுருக்கத்வதக் குறித்துக்கோட்டுகிறது. 

அட்டவவை 9.2: ஒவ்கவோரு வருமோன மூலத்தின் கீழ்   ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவமகள் மற்றும் 

கதோழிலோளர்கள் எண்ைிக்வக  
 

வருமோனம்   மூலம்  ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவமகளின் 

எண். 

 ோதிக்கப் ட்ட கதோழிலோளர்களின் 

எண். 

வைிகோீதியோனது 15 19 

வைிகம் மற்றும் குடியிருப்பு 15 இல்வல 

சுய பவவலவோய்ப்பு 65 - 

கமோத்தம் 95 19 

மூலம்: வருமோன மறுசீரவமப்பு குறித்த அடிப் வட ஆய்வு - சனவோி 2019  
 
 

பமபல கோைப் டுகின்ற  ோதிக்கப் ட்ட குடும் ங்கள் கதோடர் ிலோன அட்டவவைக்கு கீபழ 

குறிப் ிடப் ட்டுள்ள தரவுகளுக்கும் இவடயில் க ோருத்தகமோன்று கோைப் டுகின்றது. 

சுயகதோழிலில் சோர்ந்து இருக்கும்  கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட 65 ப ோில், அவர்களின்  ிரதோன 

வருமோன மூலத்தில் பநரடி தோக்ககமோன்றிவன ஏற் டுத்தும் வீட்டுடவமகளின் எண்ைிக்வகவய 

 ின்வரும் அட்டவவை குறிக்கிறது. 
 

அட்டவவை 9.3:  ோதிக்கப் ட்ட குடும் ங்களின்  ிரதோன வருமோன மூலம் 
 

 ிரதோன வருமோன மூலம் கருத்திட்டத்தோல்  ோதிக்கப் ட்ட 

வீடுகளின் எண். 

சதவிதம் 

 ோதைி  திருத்துநர்கள் 03 5.0 

துவிச்சக்கர வண்டி திருத்துநர்கள் 02 3.0 

உைவு தயோோிப் ோளர்கள்,  விற் வனயோளர்கள் 10 18.0 

சில்லவற வியோ ோோிகள் 07 13.0 

நடமோடும் வியோ ோோிகள் 08 14.0 

ஏவனபயோர் 07 13.0 

கமோத்தம் 37 100.0 
 

மூலம்: வருமோன மறுசீரவமப்பு குறித்த அடிப் வட ஆய்வு - ஜனவோி 2019  
 

 

அவர்களின் வருமோன மூலத்தில் பநரடி தோக்ககமோன்றிவனக் ககோண்டிருக்கும் 37 வீடுகளுக்குள், 10 

உைவு தயோோிப் ோளர்கள் மற்றும் விற் வனயோளர்கள் மீது குறிப் ிடத்தக்க தோக்கத்திவனக் 

ககோண்டிருக்கும். 
 

கருத்திட்டப்  குதியினுள் 378 உறுப் ினர்கள் பவவலயற்றவர்களோக உள்ளனர் என்று ஆய்வுகள் 

கதோிவிக்கின்றன. வயதுக்கு ஏற்  வவகப் டுத்தப் ட்ட பவவலயற்ற ஆண்கள் மற்றும் க ண்களின் 

எண்ைிக்வக கீபழ கோட்டப் ட்டுள்ளது. 
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அட்டவவை 9.4: கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட பவவலயற்ற உறுப் ினர்கள் 
 
 

வயதுப்  ிோிவினர் ஆண் க ண் கமோத்தம் சதவீதம் 

18-20 20 24 44 12 

21-30 32 72 104 27 

31-50 71 88 159 42 

51-61 25 46 71 19 

கமோத்தம் 148 230 378 100 

மூலம்: வருமோன மறுசீரவமப்பு குறித்த அடிப் வட ஆய்வு - ஜனவோி 2019 

 

அட்டவவை 9.5:  ோதிக்கப் ட்ட குடும்  உறுப் ினர்களின் மோதோந்த வருமோன மட்டம்  
 
 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப்  உறுப் ினர்களின் 

மோதோந்த வருமோன மட்டம் ரூ ோவில்: 

கருத்திட்டத்தோல் 

 ோதிக்கப் ட்ட 

வீடுகளின் எண். 

சதவீதம் 

20,000 பமற் டோதது 57 21 

20,001 - 30,000 47 18 

30,001 - 40,000 41 15 

40,001 - 50,000 45 17 

50,001 - 100,000 59 22 

100,000 பமற் ட்டது  17 7 

கமோத்தம் 266 100 

மூலம்: வருமோன மறுசீரவமப்பு குறித்த அடிப் வட ஆய்வு - ஜனவோி 2019 
 
 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட   குதியினுள் 104 குடும் ஙகள் ரூ ோ 1000 / -  இவன விடவும் 

குவறவோன கதோவகவய தமது நோளோந்த வருமோனமோக ஈட்டுவதவனயும், 59  வீட்டுடவமகளின் 

வருமோனம் ரூ ோ 50,000.00 இற்கும் ரூ ோ 100,000.00. இற்கும் இவடயில் கோைப் டுவதவனயும் 

பமற்குறித்த ஆய்வு அட்டவவை  ிரதி லிக்கிறது. அவற்றில், நோன்கு வீட்டுடவமகள்  ‘சமுர்த்தி’ 

(அரசோங்க வறுவம ஒழிப்பு உதவி)  ிரதி லன்கவள அனு விப் பதோடு, ஆறு வயது முதிர்ந்த 

ந ர்கள் அரசோங்கத்திடமிருந்து முதிபயோர் நலன்புோி ககோடுப் னவிவனயும் க றுகின்றனர் 

என் தவன அட்டவவை பமலும்  ிரதி லிக்கிறது. 
 

9.3  இலகுவில்  ோதிப் வடயும் குடும் ங்கள், ந ர்களுக்கோன வருமோன சீரவமப்புத் 

திட்டம்             
 

அட்டவவை 9.6: கருத்திட்டத்தினோல்   ோதிக்க்கப் டக் கூடிய வீட்டுடவமகளின்  ோதிப்பு நிவல 
 

மூலம்: வருமோன மறுசீரவமப்பு குறித்த அடிப் வட ஆய்வு - ஜனவோி 2019  

 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் டக் கூடிய வீட்டுவமகளின்  ோதிப்பு நிவலயிவன பமபல 

குறிப் ிடப் ட்டுள்ள அட்டவவை  ிரதி லிக்கிறது. அதற்கவமய, 9 குடும் ங்கள் வறுவமக் 

பகோட்டுக்கு கீழோல் வோழ்வதவனயும், 10 க ண் தவலவமக் குடும் ங்கள் மற்றும் 09 முதிபயோர் 

வறுவம நிவல கருத்திட்டத்தோல்  ோதிக்கப் ட்ட 

வீட்டுடவமகளின் எண். 

வறுவமக் பகோட்டின் கீழ் 09 

“ சமுர்த்தி ” நிவோரைம் 11 

ஏவனய  ிரதி லன்கவளப் க றுபவோர் 04 

க ண் தவலவமக் குடும் ங்கள் 10 

முதிபயோர் தவலவம குடும் ங்கள் 09 

கமோத்தம் 43 
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தவலவமக்   குடும் ங்கள் இப் குதியில் உள்ளதவனயும் இது பமலும் எடுத்துக் கோட்டுகிறது. 

"சமுர்த்தி" மற்றும் " ிற நலன்புோி" ப ோன்ற உதவிகவள அரசோங்கத்திடமிருந்து க றுகின்றன  15 

வீட்டுடவமகள் உள்ளதவனயும்  ஆய்வு கோட்டுகிறது. 
 

அட்டவவை 9.7: கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட ந ர்களின்  ோதிப்பு நிவல 
 

 ோதிக்கப்பு வவக ஆண் க ண் கமோத்தம் % 

மோற்றுத் திறனோளிகள் 08 5 13 33 

தீரோத பநோயோளர்கள் 11 08 19 49 

உள பநோயோளர்கள் 04 03 07 18 

கமோத்தம் 23 16 39 100 

மூலம்: வருமோன மறுசீரவமப்பு குறித்த அடிப் வட ஆய்வு -  சனவோி 2019  

 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் டக் கூடிய நிவலயில் 23 ஆண்களும் 16 க ண்களும் 

உள்ளடங்கலோக கமோத்தமோக 39 ப ர் உள்ளனர் என் தவன சமூக,க ோருளோதோர ஆய்வு 

எடுத்துக்கோட்டுகிறது. இது கருத்திட்டப்  குதிக்குள் வயதோன க ண்கவள விட வயதோன 

ஆண்கள்  அதிகமோக உள்ளனர் என் தவனயும் எடுத்துக் கோட்டுகிறது. 

 

9.4 களனிகவளி  புவகயிரத  ோவத  ிோிவு 02, கட்டம் 01 இற்கோன வருமோன 

மறுசீரவமப்பு திட்டம்   
           

 வருமோன மறுசீரவமப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டத்திவன திட்டமிடல், கசயற் டுத்தல், கசயற் டுத்தத் 

பதவவயோன நிதியிவன வழங்குதல், கதோழில் முயற்சியோளர் அ ிவிருத்தியுடன் சம் ந்தப் ட்ட 

பசவவகள் மற்றும் உள்ளீடுகவள அரச அல்லது தனியோர் நிறுவனங்களிலிருந்து க ற்றுக் 

ககோள்வதற்கோக கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களுக்கு  வசதிகவள  ஏற் டுத்திக்ககோடுத்தல் 

மற்றும் அவர்கவள ஒருங்கிவைத்தல் என் னவற்றிற்கோக கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகு முக்கிய  ங்கு 

வகிக்கும் என் பதோடு, கருத்திட்டத்வத கசயல் டுத்துவதற்குத் பதவவயோன ஆரம்  கட்ட நிதியுதவி, 

 ண்டக பசவவ ஒத்துவழப்பு என் னவற்றிவனயும் இந்த அலகு வழங்குகிறது. கருத்திட்ட 

முகோவமத்துவ அலகுடன் இவைக்கப் ட்டுள்ள சுற்றுசூழல் ஆய்வுகள் மற்றும் பசவவகள்  ிோிவின் 

 ிரதிப்  ைிப் ோளர், வருமோன மறுசீரவமப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டம் கதோடர் ில்  கருத்திட்ட 

முகோவமத்துவ அலகின்  முக்கிய அதிகோோியோக கசயற் டுவோர். 
 

9.5 வருமோன மறுசீரவமப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கோன வோழ்வோதோர பமம் ோட்டு 

 யிற்சி திட்டத்தின் பதவவ              
 

 இலகுவில்  ோதிக்கப் டக்கூடிய மக்களின் திறன்கவள பமம் டுத்துவதற்கோன வருமோன 

மறுசீரவமப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் வோழ்வோதோர  யிற்சிகள் முக்கியமோகும். இந்நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்கள்  ோதிக்கப் ட்ட குடும் ங்களின் வருமோனத்வத மீட்கடடுப் தற்கும், பவவலயின்வமவய 

ஓரளவிற்கு தீர்ப் தற்கும் உதவுகின்றது. சுயகதோழிலோளர்கள் தமது கூட்டுவோழ்வக 

முவறகளுக்பகற்  க ோருத்தமோன சுற்றுச்சூழல் நட்பு கதோழில்நுட் ங்கள் அல்லது 

உ கரைங்கவளக் வகயோள்வதற்கோன  யிற்சியளிப் தில் புதிய  யிற்சித் திட்டம் கவனம் 

கசலுத்தும். 

கருத்திட்டப்  குதியில் கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்டவர்களின் அடிப் வட வருமோன  

மறுசீரவமப்பு கதோடர் ில் நடோத்தப் ட்ட ஆய்வின்  ிரகோரம், கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட 112 

ப ர், வோழ்வோதோர நிகழ்ச்சுத் திட்டங்கவள நடத்துவதற்கு சோதகமோகவும், 51 ப ர் எதிரோகவும் 

 திலளித்துள்ளபதோடு, 23 ப ர் ஆய்வில்  ங்பகற் தோ இல்வலயோ என்று தீர்மோனிக்கமுடியோத 

நிவலயிலும், 98 ப ர்  வினோக்களுக்கு  திலளிக்க விரும் மின்றியும் கோைப் ட்டனர் என்றும் குறித்த 

ஆய்வு குறிப் ிடுகின்றது. 



118 

 

பமலும், கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட 77 ப ர் சிறு வியோ ோரகமோன்றிவன ஆரம் ிப் தற்கோன 

மூலதனத்திவன தம்வசம் ககோண்டுள்ளதவனயும், 72 ப ர் வியோ ோர கமோன்றிற்கோக 

 யன் டுத்தக்கூடிய மூலதன கசோத்துக்களின் உோிவமயிவனயும் மற்றும் 123 ப ர் புதிய 

குடிபயற்றத்தில் கதோழிகலோன்றிவன ஆரம் ிப் தற்கோன விருப் த்திவனயும் ககோண்டுள்ளனர் 

என்று குறித்த ஆய்வுகளின் கண்டு ிடிப்புக்கள் குறிப் ிடுகின்றன. இதற்கவமய, பமற்கூறிய 

கோரைிகள் கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்டவர்களின் வோழ்க்வகத் தரத்திவன உயர்த்துவதற்கோக 

வோழ்வோதோர பமம் ோட்டுத் திட்டங்களின் முக்கியத்துவத்திவன  எடுத்துக்கோட்டுகின்றன. 
 

9.6 வோழ்வோதோரம் மற்றும் வருமோன மறுசீரவமப்பு மூபலோ ோயங்கள்         
 

கருத்திட்டப்  குதிக்குள் 255 வீடுகள் பவறிடப் டுத்தப் டவுள்ளன. அதன் விவளவோக அவர்களின் 

சில வருமோன மூலங்கள்  ோதிக்கப் டலோம் என்று நம் ப் டுகிறது. எனபவ,  ல அணுகுமுவறகளின் 

அடிப் வடயில் வருமோன மறுசீரவமப்பு கருத்திட்ட மூபலோ ோயம் கீபழ கூறப் ட்டுள்ளவோறு 

வலுப் டுத்தப் டும். வருமோன மறுசீரவமப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கோக முன்கமோழியப் ட்டுள்ள 

கசயற் ோடுகளோக, 

 வோழ்வோதோர கசயற் ோடுகள் குறித்து கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்டவர்களுக்கு 

மத்தியில்  விழிப்புைர்வவ ஏற் டுத்தல். 

 மனித வள பமம் ோடு குறித்து  யிற்சியளித்தல் 

 கதோழில் அல்லது வோழ்கதோழில் திறன் பமம் ோடு குறித்து  யிற்சியளித்தல் 

 வங்கி கைக்குகவளத் திறப் தற்கும், வங்கி அல்லது பசமிப்பு நவடமுவறகவளத் 

கதோடருவதற்கும் கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்டவர்கவள ஊக்குவித்தல்.  

 தவலவமத்துவ  ண்புகவள பமம் டுத்துத்தல் மற்றும் ஊக்குவித்தல் 

 க ோதுவோன  ிரச்சிவனகளுக்கு தீர்வு கோண் தற்கோக உறுப் ினர்களோல் சங்கங்கவள 

உருவோக்குதல். 
 

9.7 வருமோன மறுசீரவமப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தில்  ங்பகற் தற்கு உோிவமயுள்ள 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட  குடும் ங்களின் வவககள்  
 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்கவள மீள்குடியமர்த்துவது கதோடர் ிலோன அவனத்து 

ஏற் ோடுகள் மற்றும் வருமோன மறுசீரவமப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் என் ன கருத்திட்டத்தினோல் 
 ோதிக்கப் ட்ட மக்களுடன் கலந்தோபலோசித்ததன்  ின்னபர பமற்ககோள்ளப் டும். கருத்திட்டத் 

தினோல் இலகுவில்  ோதிக்கப் டக்கூடிய குடும் ங்கவள அவடயோளங்கண்டு, இடப் 

க யர்விற்கவமய தம்வம சோிகசய்து ககோள்வதற்கோன ககோள்திறன் பமம் ோட்டிற்கோன உதவிகவள 

வழங்குதல் என் ன மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டத்தின் முக்கிய கருப்க ோருளோகும். 

வருமோன மறுசீரவமப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின்  ிரதி லன்கவளப் க றுவதற்கு தகுதி க றுகின்ற 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட  குடும் ங்களின் வி ரம் கீபழ குறிப் ிடப் ட்டுள்ளன: 

 ஒரு வருடத்திற்கும் பமலோக பவவலயில்லோத உறுப் ினர்களுடன் கூடிய குடும் ங்கள் 

 திரோத பநோய்களோல்  ோதிக்கப் ட்டவர்கவளக் ககோண்டுள்ள குடும் ங்கள் 

 மோற்றுத்திறனோளிகவளக்   ககோண்டுள்ள குடும் ங்கள் 

 விவோகரத்து க ற்ற அல்லது மறுமைமுடிக்கோதவர்கவள  ககோண்டுள்ள குடும் ங்கள் 

 15 வயதுக்கு பமற் ட்ட  ோடசோவல கல்விவய இவடநடுபவ நிறுத்தியவர்கவளக் 

ககோண்டுள்ள  குடும் ங்கள் 

 எழுத, வோசிக்கத் கதோியோத உறுப் ினர்கவளக் ககோண்டுள்ள குடும் ங்கள்  

 வியோ ோரங்கவள இழக்கின்ற குடும் ங்கள் 

 தமது வருமோனத்வத பமம் டுத்துவதற்கோக நிறுவன ோீதியோன ஒத்துவழப் ிவன  

எதிர் ோர்க்கின்ற  வறிய குடும் ங்கள் 

 இலகுவில்  ோதிக்கப் டக்கூடிய குடும் ங்கள் 
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9.8 சோத்தியமோன வருமோன மறுசீரவமப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டம்              
 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட க ரும் ோலோன குடும் ங்களின்  வருமோன மூலங்கள் பசவவத் 

கதோழில்கள் மற்றும் சிறியளவிலோன உற் த்தி தயோோிப்புச் கசயற் ோடுகளுடன் கதோடர்பு டுகின்றன 

என ஆய்வுகள் கவளிப் டுத்தின. சிலர் தமது வீடுகவள வோழ்வோதோரத்திற்கோன அடிப் வடத் 
தளமோக   யன் டுத்துகின்றனர் என்றும் மற்றும் சிலர் தமது  அண்வட வீடுகளில் பவவல கசய்வதன் 

மூலம் வருமோனத்திற்கோன ஆதோரங்கள் சம் ோதிக்கின்றனர் என்றும் ஆய்வுகள் குறிப் ிடுகின்றன. 

தனிப் ட்ட கலந்துவரயோடல்கள், முவறயோன குழு கலந்துவரயோடல்கள் மற்றும்  ிரபதச 

கசயலகத்தின் வள விவரங்கள் என் ன பமற்குறித் தகவல்கவள நிரூ ிக்கின்றன. இத்தவகய 

தகவல்கவள அடிப் வடயோகக் ககோண்டு வருமோன மறுசீரவமப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 

திட்டமிடப் டலோம். 

இரண்டு வவகயோன வருமோன மறுசீரவமப்புத் திட்டங்கள் கோைப் டுகின்றன. 

 குறுகிய கோல வருமோன மறுசீரவமப்பு  திட்டம் 

 நீண்ட கோல வருமோன மறுசீரவமப்பு  திட்டம் 
 

குறுகிய கோல வருமோன மறுசீரவமப்பு  திட்டம்   

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களின் வருமோனத்வத மீட்கடடுப் தற்கோக குறுகிய கோல 

வருமோன மறுசீரவமப்புத் திட்டங்கள், பவறிடப் டுத்தலுக்கு முன்னரும்,  ின்னரும் 

திட்டமிடப் ட்டுள்ளன.பவறிடுத்தல் கோரைமோக ஏற் ட முடியுமோன குறுகிய கோல தோக்கங்கவளத் 

தைிப் தற்கோக கருத்துட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களுக்கோக  ல்பவறு ட்ட குறுகிய கோல 

வருமோன மறுசீரவமப்புச் கசயற் ோடுகவள களனிகவளிப் புவகயிரதப்  ோவத கருத்திட்டம் கட்டம் 

01  ோிந்துவரத்துள்ளது. உோித்துோிவமத் தோயத்தில்  ோிந்துவரக்கப் ட்டுள்ள அவனத்து தற்கோலிக 

மற்றும் நிரந்தர க ோருளோதோர இழப்புகவளயும் இத் திட்டத்தின் மூலம் ஈடுகசய்யலோம். இதன் 

விவளவோக  மீள்குடியமர்த்தப் ட்ட மக்கள் தமது பவவல வோய்ப்பு மற்றும் வோழ்வோதோர 

வழிமுவறகளில் குவறந்த ட்ச தோக்கங்கவள மோத்திரபம அனு விப் ர். கருத்துட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்டவர்களின் வருமோன இழப்வ  பநரடியோக நிவர்த்தி கசய்வதற்கோக உோித்துோிவமத்  

தோயத்தில் முன்கமோழியப் ட்டுள்ள சில விருப் த் பதர்வுகள்  ின்வருமோறு:  
 

• பவறிடப் டுத்துவதற்கு முன்னர் ப ோதுமோன இழப்பீடு கசலுத்தப் டுவதவன 

உறுதிப் டுத்தல். 

•  பவறிடப் டுத்தல் மற்றும் இவடக்கோல ககோடுப் னவிவன வழங்குதல். 

• ப ோக்குவரத்து ககோடுப் னவிவன வழங்குதல். 

• பதவவப் டின் இலவசமோக அல்லது  மோனிய அடிப் வடயில் க ோருட்கவள வழங்குதல்.  

• உோித்துோிவமத் தோயத்தில் குறிப் ிடப் ட்டுள்ளவோறு ப ோதுமோன வருமோனம் ஈட்டப் டும் 

வவரயில் இவடக்கோல  டிகள் வழங்கல். 

• இலகுவில்  ோதிக்கப் டக்கூடிய குழுக்களுக்கு விபசட ககோடுப் னவுகள். 

• கருத்திட்டத்துடன் சம் ந்தப் ட்ட பவவல வோய்ப்புகளுக்கோன அணுகவல  வழங்கல்.  
 

 

உோித்துோிவமத்  தோயத்தில் முன்கமோழியப் ட்டுள்ள இழப்பீடு குறித்து எவபரனகமருவர் 

திருப்தியவடயோத  ட்டசத்தில், உோித்துோிவமத்  தோயத்தின் அடிப் வடயில் நிவோரைம் பகோோி 

பமன்முவறயீடு கசய்வதற்கு அவருக்கு ஏற் ோடுகள் உள்ளன.  

நீண்ட கோல வருமோன மறுசீரவமப்பு  கசயற் ோடுகள்  

புவகயிரதப்  ோவத பமம் ோட்டுத் திட்டத்திற்கோக முன்கமோழியப் ட்ட நிலங்கவள கருத்திட்ட 

முகோவமத்துவ அலகுக்கு மீண்டும் வகயகப் டுத்துவது அவசியமோகின்றது. இந்த கசயற் ோடு 
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கோரைமோக புவகயிரதப்  ோவதயுடன் பசர்த்து  ல வீடுகளும்  ோதிக்கப் டும் என் பதோடு,  இதனோல் 

அவர்களின் வோழ்வோதோரங்களும்  ோதிப் வடயலோம். நீண்டகோல வோழ்வோதோர மறுசீரவமப் ின் 
நிவலப ற்றுத் தன்வமயிவன உறுதிப் டுத்துவதற்கோக  ை இழப்பீட்டிவன வழங்குவது மோத்திரம் 

ப ோதுமோனதோக இல்வல.இதற்கோக மீள்குடியமர்த்தல் மற்றும் புனர்வோழ்வு வரவுகசலவுத் 
திட்டத்தின் நீண்டகோல வருமோன மீளவமப்புச் கசயற் ோடுகள் மூலம் நிதியளிக்கப் டுவபதோடு, இது 

 யிற்சி மற்றும் ஒருங்கிவைப்புக்கோன கசலவினங்கவளயும் உள்ளடக்குகிறது. எனபவ 

தற்ப ோதுள்ள வோழ்வோதோரத்வத பமம் டுத்த அல்லது  ன்முகப் டுத்த  ின்வரும் மூபலோ ோயங்கள் 

 ின் ற்றப் டவுள்ளன. 

 தற்ப ோதுள்ள வைிகங்கவள வோழ்கதோழில் திறன்  யிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் மூலம் 

விோிவு டுத்துவதற்கும், தீவிரப் டுத்துவதற்கும் அல்லது  ன்முகப் டுத்துவதற்கும் ஆதரவு 

வழங்கல். 

 சுய பவவலவோய்ப்புக்கு க ோருத்தமோன வோழ்வோதோர  யிற்சி திட்டங்கவள ஏற் ோடு கசய்தல். 

 தற்ப ோதுள்ள பதசிய வறுவம ஒழிப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கு மோற்றீடோக அரச ஆதரவுடன் 

கதோழில்முயற்சி அ ிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கவள  அறிமுகப் டுத்தல் மற்றும் அதற்கோக 

நிரல் அவமச்சுக்களுடன் கதோடர் ிவன கட்டிகயழுப் ல். 

 கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட குடும்  உறுப் ினர்களுக்கு க ோருத்தமோன பவவல 

வோய்ப்புகவளத் பதடல். 

 ப ோதுமோன இடவசதியிருப் ின் வைிகத்திற்கோன உட்கட்டவமப் ிவன பமம் டுத்தல். 

 நுண் நிதி மற்றும் சிறிய அளவிலோன வைிக பமம் ோட்டிற்கோக சுய உதவிக் குழுக்கவள 

ஒழுங்கவமத்தல். 

 கருவிகள் மற்றும் சிறிய அளவிலோன இயந்திரங்கவள ககோள்வனவு கசய்வதற்கோக 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்டவர்களின் உறுப் ினர்களுக்கு உதவுதல். 

 கதோடர்புவடய நிறுவனங்கள் அல்லது அவமப்புகளுடன் இவைப்புகவள ப ணுவதன் 

மூலம் கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களுக்கு  உதவுதல். 

 சமூகத் தவலவர்களுக்கு  யிற்சியளித்தல்.  
 

க ண்கள் மற்றும் க ண் தவலவமக் குடும் ங்களின் வோழ்வோதோரங்கவள மீட்கடடுப் தற்கோக 

கருத்திட்டம் விபசட கவனம் கசலுத்தவுள்ளது. அதற்கவமய, சமூகத்தின் மகளிர் உறுப் ினர்கவள 

ஊக்கப் டுத்த முடியுமோன மகளிர் தவலவமகவள இச் கசயற் ோட்டில் கசயலூக்கத்துடன் 

ஈடு டுத்தல். க ண்களின் வோழ்வோதோரத்வத மீட்கடடுப் தில் முக்கிய  ங்கு வகிக்க மகளிர் 

சங்கங்கள் முடிந்த வவரயில் உருவோக்குதல்.  
 
 

9.9  வருமோன மறுசீரவமப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டத்திவன அமுல் டுத்துவதற்கோக 

உதவுகின்ற அவமப்புக்கள்  
 

வருமோன மறுசீரவமப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கு பதவவப் டின் உதவுவதற்கோக பமலதிக  

நிபுைர்களின் பசவவகளும் கவளியிலிருந்து க றப் டவுள்ளன. அதற்கவமய, வருமோன 

மறுசீரவமப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டத்திவன கசயற் டுத்துவதில் கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகு 

 ின்வரும் நிறுவனங்களுடன் கதோடர்புகவளப் ப ணும். 
 

 பமல் மோகோை சவ  

 ககோழும்பு மோநகர சவ  

 நகர அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ  

 மருத்துவ சுகோதோர அலுவலகம் 

 இலங்வக வர்த்தக கூடம் 

 திம் ிோிகஸ்யோய  ிரபதச கசயலகம்  

 சமுர்தி அதிகோர சவ  

 வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் 
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 கதோழில்  யிற்சி அதிகோர சவ  

 இலங்வக கஜர்மன் கதோழில்நுட்  நிறுவகம் 

 பதசிய கதோழிற் யிற்சி மற்றும் வகத்கதோழில் நிறுவனம் 

 வறுவம ஒழிப் ில்  ைிபுோியும் ஏவனய தன்னோர்வ கதோண்டு நிறுவனங்கள் 
 

9.10   வருமோன மறுசீரவமப்பு திட்டத்தின் முன்பனற்றத்திவனக் கண்கோைித்தல் 
 

வருமோன மறுசீரவமப்பு மதியுவரயோளர்கள் மூலம் வருமோன மறுசீரவமப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் 

முன்பனற்றத்திவன கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலக கண்கோைித்து, மோதோந்த முன்பனற்ற 

அறிக்வகயிவன சமர்ப் ிக்கும். முன்பனற்றம் கதோடர் ிலோன கவளியக கண்கோைிப்பு 

ஆண்டுபதோறும் நடத்தப் டும். 
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அத்தியோயம் 10 - மீள்குடியமர்தல் வரவுகசலவு மற்றும் நிதியளிப்புத் திட்டம் 

 

10.1  அறிமுகம் 
 

உோித்துோிவமத் தோயத்தில்  அவமக்கப் ட்டுள்ள அளவுருக்களின் அடிப் வடயில் களனிகவளி 

புவகயிரதப்  ோவதக் கருத்திட்டம் கட்டம் 1 “ ிோிவு 2” இற்கோன  மீள்குடியமர்த்தல் வரவுகசலவுத் 

திட்டம் தயோோிக்கப் ட்டுள்ளது. இது நிலங்கள், கட்டவமப்புக்கள், மரங்கள் மற்றும்  யிர்கவள 

இழப் தற்கோன கசலவு உள்ளடங்கலோக கோைி வகயகப் டுத்துவதற்கோன கசலவு, வருமோனம் 

மற்றும் வோழ்வோதோரத்வத மீட்கடடுப் தற்கும் பமம் டுத்துவதற்கும் புனரவமப் தற்குமோன கசலவு, 

நிர்வோக கசலவு மற்றும் கவளிப்புற கண்கோைிப்பு, ஊழியர்களின்  யிற்சி மற்றும் எதிர் ோரோச் 

கசலவுகள் உள்ளடங்கலோக கண்கோைிப்புச் கசலவு என் னவற்றவன உள்ளடக்கியுள்ளது. 

இதற்கவமய, 2017 ஆம் ஆண்டு ஒற்பறோ ர் மோதம் 17 ஆம் திகதிய அவமச்சரவவ தீர்மோனகமோன்றின் 

மூலம் வழங்கப் ட்ட அங்கீகோரம் கோரைமோக பவறிடப் டுத்துவதற்கோன வீட்டலகு கசலவினம் 

இதில் உள்ளடக்கப் டவில்வல. 

2008 ஆம்  ஆண்டின் கோைி வகயகப் டுத்தல் ஒழுங்குவிதிக்கவமய அவடயப்க ற்ற ‘மோற்றீட்டுச் 

கசலவினத்தில்’ நிலம், கட்டவமப்புகள் மற்றும் ஏவனய கசோத்துக்கவள வகயகப் டுத்துவதற்கோன 

கசலவுகள் மதிப் ிடப் டுவபதோடு, குறித்த ஒழங்குவிதியோனது, பதசிய தன்னிச்வசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல் திட்டம் மற்றும் கோைி வகயகப் டுத்தல் ஒழுங்குவிதி என் னவற்றிற்கு 

இவடயிலோன இவடகவளிவய நீக்கி,  ல்பவறு ட்ட ஏவனய  ோதுகோப்புக் ககோள்வககளுடன் 

(நியோயமோன சந்வத மதிப்பு,  ோிவர்த்தவன கசலவு, திரட்டு வட்டி, இவடக்கோல மற்றும் 

மறுசீரவமப்பு கசலவுகள் மற்றும் க ோருந்தக்கூடிய பவறு ஏபதனும் கட்டைம்)   இவைத்து ‘சந்வதப் 

க றுமதி’ என்ற கருதுபகோவளப்  யன் டுத்துகிறது. 2008 ஆம்  ஆண்டின் கோைி வகயகப் டுத்தல் 

ஒழுங்குவிதியில் ஏற் டுத்தப் ட்டுள்ளவோறு, ஊறு யக்கும் க றுமதி,  துண்டித்தல் கசலவு, 

இவடயூறுகள் மற்றும்  ோிவர்த்தவன கசலவு (பதய்மோனமின்றி) என் னவும் கசலுத்தப் டும். 

வரவுகசலவுத் திட்டத்தில் சமர்ப் ிக்கப் ட்டுள்ள க றுமதிகள் குறித்துக்கோட்டக் கூடியவவகளோகும். 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்கள் கதோடர் ிலோன குடிசன மதிப்பீடு மற்றும் கோைி 

கதோடர் ிலோன துோித சந்வத ஆய்வு மற்றும் கட்டிட வோடவககள் மூலம் பசகோிக்கப் ட்ட தரவுகளோல் 

வரவுகசலவுத் திட்ட கைக்கீடுகள் ஒத்துவழக்கப் டுகின்றன. கோைி வகயகப் டுத்தல் மற்றும் 

மீள்குடியமர்த்தல் என் னவற்றிற்கோன கசலவுகள் கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகின்  மூலம் 

கருத்திட்டத்திவன கசயல் டுத்தும் நிறுவனத்ற்கு ஈடுகசய்வதற்கோக பதவவயோன நிதிவய வழங்கும். 
கமோத்த மீள்குடியமர்த்தல் வரவுகசலவுத் திட்டத்தில் மீள்குடியமர்த்தல்  கசயல் டுத்தலின் ப ோது 

ஏற் ட முடியுமோன எதிர் ோரோத கசலவுகவள ஈடுகசய்வதற்கோக 10% எதிர் ோரோத கசலவின 

ஏற் ோடுகள் ஒதுக்கப் ட்டுள்ளது. 

வரவுகசலவுத் திட்டத்திவன பமலும் வவகப் டுத்தல்: 

 வைிகத்திவன பவறிடப் டுத்துவதற்கோன மோனியங்கள்: கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட 
 ல்பவறு மக்கள்   ிோிவினர்களுடன் க ோருந்தும் வவகயில் உோித்துோிவமத் தோயத்தில் 

அவமக்கப் ட்டுள்ள அளவுருக்கள் அல்லது விதோனங்கள் அடிப் வடயில் வைிகங்கவள 

பவறிடப் டுத்துவதற்கோன இழப்பீடு மதிப் ிடப் ட்டது. 

 வோடவக க றுமதிகள்:  கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களின் வோடவக வருமோன 
இழப் ிற்கோன இழப்பீடோனது கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்கள் கதோடர் ிலோன 

குடிசன மதிப்பீட்டில்  திவுகசய்யப் ட்டுள்ளவோறு, வோடவக க றுபவோன்  தரப் ினோின் 

சரோசோி மோதோந்த வோடவக வருமோனத்தின் அடிப் வடயில் கைிக்கப் ட்டது. 
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 வைிக வருமோனங்கள் மற்றும் கூலிகள்: கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களின் 
வித்தியோசமோன  ிோிவினர்களின் மோதோந்த வைிக வருமோனம் மற்றும்  சம் ள இழப்பு 

கதோடர் ிலோன இழப்பீடோனது, குடிசன மதிப்பீட்டில்  திவு கசய்யப் ட்டுள்ளவோறு 
கைிக்கப் ட்ட மோதோந்த சரோசோி வருமோன அடிப் வடயில் மதிப் ிடப் டுகின்றது. 

 

 வோழ்வோதோர மறுசீரவமப்பு மோனியங்கள்: கருத்திட்டத்தினோல  ோதிக்கப் ட்ட  ல்தரப் ட்ட 

மக்கள் தரப் ினருடன் க ோருந்தும் வவகயில், உோித்துோிவமத் தோயத்தில் அவமக்கப் ட்ட 

அளவுருக்கள் அல்லது விதோனங்கவள அடிப் வடயோகக் ககோண்டு மதிப் ிடப் டுகின்றது. 

  ோதிக்கப் டக்கூடிய மக்களுக்கு  ோிவுத்கதோவகயிவன கசலுத்துவதற்கோன ஏற் ோடுகள்: 
வைிக வருமோனம் அல்லது வோடவக வருமோனம் அல்லது கூலியின் 5% 
 

 உோித்துோிவமத் தோயத்தில் உள்ளக்கப் டோத தோக்கங்களுக்கோன  ோிவுத்கதோவகக் 

ககோடுப் னவு ஏற் ோடுகள்: நிலம்,பவறிடப் டுத்தல், வருமோன இழப்புகள், வோழ்வோதோர 

மறுசீரவமப்புக்கோன கமோத்த இழப்பீட்டில் 10%  
 

 உோித்துோிவம மதிப்பீட்டுக் குழு விசோரவைக்கு முன் ஆஜரோகும் கசலவு மற்றும் ஆவைக் 

கட்டைங்கள்: கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட ஒருவருக்கோக இலங்வக ரூ ோவில் 
மதிப் ிடப் ட்ட ரூ ோ 10,000/-  

 எதிர் ோரோ இழப்புக்கள்: வைிக, வோடவக வருமோனம் மற்றும் கூலிகளுக்கு வழங்கப் டும் 
கமோத்த இழப் ின் 10%  
 

10.2  இழப்பீட்டுக் ககோடுப் னவு 
 

10.2.1 தனியோர் நிலத்திற்கோன இழப்பீடு 
 

ககோழும்பு மோநகர சவ ப்  ிரபதசத்தினுள் அவமந்துள்ள வீட்டுத் பதோட்டங்கவளக் ககோண்டுள்ள 

சில தனியோர் கோைிகள் வகயகப் டுத்தப் டவுள்ளன. அரச நிறுவனங்கள் குறிப் ோக, விவல 

மதிப்பீட்டுத் திவைக்களத்தினோல்  ஏற்றுக்ககோள்ளப் ட்ட விகிதங்கள் கசலவின மதிப்பீட்டிற்கோன 

அடிப் வட அலகோக கருத்திற்ககோள்ளப் டுகின்றன. உண்வமயோன இழப்பீடோனது கள ஆய்வுக்குப் 
 ின்னர் விவல மதிப்பீட்டுத் திவைக்களத்தினோல்  தீர்மோனிக்கப் டுகிறது. நவடமுவறச் சந்வத 

விகிதங்கள் குடிசன மதிப்பீட்டு கசயல்முவறயின் ப ோது கிரோம பசவவயோளர்கள் மற்றும் விவல 

மதிப்பீட்டோளர்களிடமிருந்து க றப் டுகின்றன. ஆயினும், விவல மதிப்பீட்டுத் திவைக்களம் 
குறிப்பீடுகசய்த விகிதங்கள், கசலவின மதிப்பீட்டிற்கோன அதிகோரப்பூர்வ விகிதங்களோக 

ஏற்றுக்ககோள்ளப் டுகன்றன. ககோழும்பு மோநகர சவ ப்   ிரபதசத்தினுள் விவலமதிப்பீட்டோளர் 

திவைக்களம் நிர்ையிக்கும் க றுமதியிவன  ிரதோன விவல மதிப்பீட்டோளர் வழங்குவோர். 

வரவுகசலவுத் திட்டத்திவனத் தயோோிப் தற்கோன நியோயமோன மதிப்பீட்வடப் க ற இந்த விகிதம் 

சரோசோியோக மதிப் ிடப் டுகிறது. (அட்டவவை 10.1). 

அட்டவவை 10.1: ககோழும்பு மோநகர சவ ப்  ிரபதசத்தினுள் (ப ர்ச் / ரூ ோ) நிலத்தின் மோற்றீட்டுப் 

க றுமதியிவன  மதிப் ிடுவதற்கோன அலகு விகிதங்கள் 
 

இடம் குடியிருப்பு வைிக ோீதியோன சரோசோி  

குவறந்த கூடிய சரோசோி குவறந்த கூடிய சரோசோி 

ககோ.மோ.ச. 

 ிரபதச 
3,900,000 4,200,000 4,050,000 4,500,000 5,400,000 4,950,000 4,500,000 

 
 

 குதியளவில்  ோதிக்கப் ட்ட 06 உோிமப்  த்திரதோரர்கள் மற்றும் 6 பதசிய வீடவமப்பு அதிகோரசவ  

உோிவமப்  த்திரதோரர்களுக்குமோன இழப்பீடுக் ககோடுப் னவோனது 1950 ஆம் மற்றும் 2008 ஆம்  



124 

 

ஆண்டுகளின் கோைி வகயகப் டுத்தல்  ஒழுங்குவிதிகளுக்கு அவமய, அவமச்சரவவயின்  

அங்கீகோரம் க றப் ட்டு, உோித்துோிவம மதிப்பீட்டுக் குழுவின்  ோிந்துவரயுடன் பமற்ககோள்ளப் டும். 
 

 

10.2.2  சி ிஆர் உள்ளிட்ட கட்டவமப்புகளுக்கு இழப்பீடு              
 

கட்டவமப்புக்களின் மோற்றீட்டுச் கசலவினத்திவனக் கைிப் தற்கோன அலகு விகிதங்கள் இக் 

வகத்கதோழிற்றுவறயில் ஈடு ட்டிருக்கின்ற ஐக்கிய நோடுகளின் மனிதக் குடியிருப்புச் கசயற்றிட்டம், 

கட்டிடங்கள் திவைக்களம் மற்றும் நிருமோைக் வகத்கதோழில் அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ  

என் னவற்றிற்கு இவைக்கப் ட்டுள்ள கதோழில்நுட்  வல்லுனர்கள் வழங்கிய தகவல்களிலிருந்து 

க றப் டுகின்றது. மோகோை சவ  கட்டிடங்கள் திவைக்களத்தினோல் வழங்கப் ட்ட கட்டிடம் 

நிருமோை அட்டவவை விகிதமோனது ஆய்வினோல் அவடயோளம் கோைப் ட்ட கட்டவமப்புக்களின் 

வவககபளோடு க ோருந்திச் கசல்லும் வவகயில் சோி கசய்யப் டுவதற்கோக ஐக்கிய நோடுகளின் மனிதக் 

குடியிருப்புச் கசயற்றிட்ட விகிதங்களுடன்  ஒப்பீடுகசய்யப் ட்டன. அதிகோித்த க ோருட்கள் மற்றும் 

ஊழியச் கசலவினம் என் னவற்றிவன அவடயோளம் கோண்கின்ற வரவுகசலவுத் திட்டத்திற்கோன 

கசலவின மதிப்பீடோனது, வித்தியோசமோன கட்டவமப்பு வவககளுக்கோக வழங்கப் ட்ட உயர் 
இறுதிப் க றுமதி வீச்சினோல் தீர்மோனிக்கப் ட்டது. இதற்கவமய க றப் ட்ட கசலவின 

மதிப்பீடுகள்  ின்வரும் 10.2 அட்டவவையில் கோட்டப் ட்டுள்ளது. 

அட்டவவை 10.2: கட்டவமப்புக்களின் மோற்றீட்டுச்கசலவின மதிப்பீட்டு அலகு வீதங்கள்  
 

வீட்டு 

வவக 
 

தள வவக கூவர வவக சுவர் வவக க றுமதி/ 

(சதுர அடி/ரூ ோ) 
 

வவக - 1 தவற ஓடு/ கதரோபசோ/ சீகமந்து ககோங்கிோீட்ட கசங்கல்/சிகமந்து கற்கள்  5,000-4200 

வவக - 2 தவற ஓடு/கதரோபசோ/ சீகமந்து கல்நோர் / ஓடு கசங்கல்/சிகமந்து கற்கள்  4,200-4000 

வவக - 3 தவற ஓடு/கதரோபசோ/ சீகமந்து தோர்/தகரம்/ஓவல கசங்கல்/சிகமந்து கற்கள்  3,800-2200 

வவக - 4 மண் /   லவக  கல்நோர் / ஓடு கசங்கல்/சிகமந்து கற்கள்  2,200-2000 

வவக - 5 மண் /   லவக  தோர்/தகரம்/ஓவல கசங்கல்/சிகமந்து கற்கள்  2,200-2000 

வவக - 6 மண் /   லவக  தோர்/தகரம்/ஓவல மண் /  லவக /தகரம் 2,000-1800 

குறிப்பு: வரவுகசலவுத் திட்ட பநோக்கங்களுக்கோக உயர் க றுமதி  கருத்திற்ககோள்ளப் டுகிறது. 
 

 

இக் கருத்திட்டத்தின் கீழ்   ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவமகயோன்று  சுய பவறிடப் டுத்தலிவனத் 

பதர்ந்கதடுக்குமோயின், அவருக்கு அட்டவவை 10.2 இல் வி ோிக்கப் ட்டுள்ள விகிதங்களின் 

 ிரகோரம்  ிரதோன விவல மதிப்பீப்டோளோினோல் தீர்மோனிக்கப் டும் கட்டவமப்புச் கசலவு 

வழங்கப் டும். ஆயினும், நகர அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ யின் வீகடோன்றிவனப் க ற்றுக்ககோள்ள 

விரும்புகின்ற  ோதிக்கப் ட்ட வீட்டுடவமயோளர் ஒருவர் கட்டவமப்புச் கசலவினமோக, குறித்த 

வீட்டுப் க றுமதியின்  மிகுதிக் ககோடுப் னவு கசலுத்தப் டும். 
 

10.2.3 மரங்கள் மற்றும்  யிர்களுக்கோன இழப்பீடு              
 

கருத்திட்டம் கோரைமோக  ோதிக்கப் ட்ட மரங்களின் எண்ைிக்வகயோனது ஐக்கிய நோடுகளின் 

மனிதக் குடியிருப்புச் கசயற்றிட்டம் மற்றும் கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகு என் னவற்றினோல் 

நடோத்தப் ட்ட குடிசனத்கதோவக மதிப்பீட்டின் மூலம் மதிப் ிடப் ட்டது. அதற்கவமய, ஏற்றுமதி 

விவசோயத் திவைக்களம், கமநலத் திவைக்களம், க க்டர் ககோப்ப கடுவ விவசோய ஆரோய்ச்சி 

மற்றும்  யிற்சி நிறுவகம், கமோத்த மர விற் வன வியோ ோோிகள் மற்றும் மர விற் வனயோளர்கள் 

வழங்கிய தகவல்கள் என் னவற்றிற்கவமய இழப்பீடோனது சந்வதப் க றுமதியின் அடிப் வடயில் 

நிர்ையிக்கப் ட்டது. எனினும், மரங்கவள தனித்தனியோக ஆய்வுகசய்வதன்  மூலபம மரங்கவள 
மதிப்பீடுகசய்ய பவண்டுகமன்று மரக் கூட்டுத்தோ ன அதிகோோிகள், மர வியோ ோோிகள் அவ்வோபற, மர 

விவல மதிப்பீட்டு அதிகோோிகள் சுட்டிக்கோட்டியுள்ளனர். கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்கள் 

தமது நிலங்கவள இழப் தற்கு முன்னர் அதிலுள்ள விவளச்சல்கவள  அருவவடகசய்வதற்கு 
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அனுமதிக்கப் ட்டனர்.  ழ மரங்கள் அவற்றின் கன்றுகள் முதிர்ச்சியவடவதற்கு எடுக்கின்ற 

வருடங்களின் எண்ைிக்வகக்கு மரங்களினோல் உற் த்தி கசய்யப் ட்ட  ழங்களின் வருடோந்தப் 

க றுமதியுடன் பசர்த்து கன்று ஒன்றின் விவல க றுமதி அடிப் வடயில் கைிக்கப் டுகின்றது. 

 ல்பவறு வவகயோன மரங்களுக்கோக மதிப் ிடப் ட்ட விோிவோன கசலவுகள் ஒரு சில குழுக்களோக 

வவகப் டுத்தப் ட்டுள்ளபதோடு, அவவ  உ  கமோத்தங்களோக வரவுகசலவுத் திட்டத்தில் சுட்டிக்

கோட்டப் டுவபதோடு, 1950 மற்றும் 2008 ஆம்  ஆண்டின் கோைி வகயகப் டுத்தல் சட்டத்தின் கீழ்,  

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட நில உோிவமயோளர்களின் நிலங்களிலுள்ள மரங்களுக்கும் 

அவர்கள் இழப்பீட்டிவனப் க றுவர். வழியுோிவமப்  ோவதயில் அவமந்துள்ள மரங்கள் இலங்வகப் 

புவகயிரதத்திற்கு கசோந்தமோன உடவமகளோகும். வழியுோிவமப்  வதயில் ஒருவர் மரங்கவள 

நடுவோரோயின் அதன் அருவவடகவள அருவவடகசய்யமுடியும். அவர் அவற்றிவன கவட்டி 

வீழ்த்துவோரோயின் அவவ இலங்வகப் புவகயிரதத்தின்  கசோத்தோக கருதப் டும். 

குத்தவகதோரர்கள் மற்றும் வீட்டின் உோிவமயோளர்களுக்கு உோித்துோிவமத் தோயத்தில் 

 ோிந்துவரக்கப் ட்ட ஆக்கிரமிக்கப் ட்ட கோலம் மற்றும் விகிதத்வத குறிப்பீடுகசய்து  இழப்பீடு 

வழங்கப் டும்.  ோதிக்கப் ட்ட வைிக உோிவமயோளர்களுக்கோன வருமோன இழப்பு மற்றும் 

கதோழிலோளர்களுக்கோன ஊதியங்களும் உோித்துோிவமத் தோயத்திற்கவமய கைக்கிடப் ட்டு 

அதற்பகற்  வழங்கப் டும்.  

ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கியின்  ோதுகோப்புக் ககோள்வக மற்றும் பதசிய தன்னிச்வசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல் வழிகோட்டுதல்களுக்கு அவமய கோைி வகயகப் டுத்தல் அல்லது 

கட்டவமப்புக்கவள நீக்கல்,  ோதிக்கப் ட்ட ஒவ்கவோரு தரப் ினருக்கும்  இழப்பீட்டுக் ககோடுப் னவு 

வழங்கல் என் ன பூர்த்தி கசய்யப் ட்டுள்ளது என் தவன இது உறுதிப் டுத்தல் பவண்டும்
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அட்டவவை 10.3: மீள்குடியமர்த்தல் வரவுகசலவுத் திட்டம் 

கதோ.இ  ோதிப்பு வவக  ோதிக்கப் ட்ட க ோருள் அலகு எண். விகிதம் (ரூ) முழுகமோத்தம்(ரூ) குறிப்பு 

01 நில இழப்புக்கோன இழப்பீடு குடியிருப்பு ப ர்ச் 100 4,050,000 405,000,000  

 

 
வைிக / வியோ ோர ப ர்ச் 7 4,950,000 34,650,000  

02 குடியிருப்பு கட்டவமப்பு 

இழப் ிற்கோன இழப்பீடு 

நகர அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ  

வீட்டு அலகுகள் (400 சதுர அடி.) 

வீட்டலகு 235 4,000,000 940,000,000 2017 ஒற்பறோ ர் 17 ஆம் 

திகதிய 17/2290/709/084 

ஆம் இலக்க, 

அவமச்சரவவ 

அங்கீகோரத்திற்கவமய 

ககோடுப் னவு 

கசய்யப் ட்டது. 

 
 

நகர அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ  

வீட்டு அலகுகள் (500 சதுர அடி.) 

வீட்டலகு 26 5,000,000 130,000,000 2017 ஒற்பறோ ர் 17 ஆம் 

திகதிய 17/2290/709/084 

ஆம் இலக்க, 

அவமச்சரவவ 

அங்கீகோரத்திற்கவமய 

ககோடுப் னவு 

கசய்யப் ட்டது. 
  கட்டவமப்புக்கவள இழத்தல் 

(கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்ட மக்கள் சுயமோக 

பவறிடம்கசல்லல்) 

சதுர அடி. 5000 4,200 21,000,000 உடனடியோக பதவவ 

  கட்டவமப்புக்கவள இழத்தல் 

( குதியளவில்  ோதிக்கப் ட்ட 

கட்டிடங்களுக்கோக) 

சதுர அடி. 10500 4,200 44,100,000  

 
 

முதல் தர , இரண்டோந் தர 

கட்டவமப்புக்கவள இழத்தல் 

(மதில்கள் , வோயற் கதவுகள்) 

சதுர அடி 3200 170 544,000 தற்கோலிக கதோவக 

 
 

ஏவனய கட்டவமப்புக்கவள 

இழத்தல் (நோய்க் கூடு , புறோக் கூடு) 
முழுத் கதோவக 2 100,000 200,000 உடனடியோக பதவவ 

 
 

வோடவக குடியிருப்புக்கவள இழத்தல் 

(வோடவக குடியிருப் ோளர்கள்,        

குத்தவகக்கோர் ) 

கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்ட 

வீடுகளின் எண். 

6 x 2 15,000 180,000 உடனடியோக பதவவ 

 
 

 வோடவக குடியிருப்புக்கவள 

இழத்தல் (அரச குடிமவனகள் ) 
கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்ட 

வீடுகளின் எண். 
33 50,000 1,650,000  



127 

 

 
 

அரச கட்டவமப்புக்கள்  
(அரச குடிமவனகள் – கீழ் தரம்)  

கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்ட 

வீடுகளின் எண். 
15 5,000,000 75,000,000 உடனடியோக பதவவ 

 
 

அரச கட்டவமப்புக்கள்  
(அரச குடிமவனகள் –பமல் தரம்) 

கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்ட 

வீடுகளின் எண். 
18 7,500,000 135,000,000 உடனடியோக பதவவ 

 
 

அரச கட்டவமப்புக்கள் 

(கட்டிடங்கள் மற்றும் ஏனயவவ )  

முழுத் கதோவக 
 30,000,000 30,000,000 உடனடியோக பதவவ 

03 மரங்கவள இழப் தற்கோன 

இழப்பீடு 

 ழ மரங்கள்  
 

66 3,000 198,000 உடனடியோக பதவவ 

 
 

மரப்  லவக  ( லோ) 

 
6 30,000 180,000 உடனடியோக பதவவ 

 
 

மரப்  லவக ( ி ிம் ியோ) 

 
1 5,000 5,000 உடனடியோக பதவவ 

 
 

கதன்வன மரங்கள் 
 

30 10,000 300,000 உடனடியோக பதவவ 

 
 

ஏவனயவவ 
 

3 2,000 6,000 உடனடியோக பதவவ 

04 வோழ்வோதோர மறுசீரவமப்பு 

மற்றும் புனர்வோழ்வு 

பவறிடப் டுத்தல் கோரைமோக வோழ் 

வோதோர இழப்பு அல்லது தோக்கம் 

கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்ட 

மக்கள் 
150 30,000 4,500,000 உடனடியோக பதவவ 

05 வருமோன இழப்புக்கோன 

இழப்பீடு 

32 மோதங்களுக்கோன வைிக 

வருமோனம் (நிரந்தரமோக  திவு 

கசய்யப் ட்டவவ)  

கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்ட 

வீடுகள் 
15 32x20000 9,600,000 உடனடியோக பதவவ 

 
 

18 மோதங்களுக்கோன வைிக 

வருமோனம் (நிரந்தரமோக 

முவறசோரோதவவ) 

கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்ட 

மக்கள் 
15 18x 15,000 4,050,000 உடனடியோக பதவவ 

 
 

 

06 மோதங்களுக்கோன வைிக 

வருமோனம் (தற்கோலிகமோனவவ) 

கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்ட 

வியோ ோர 

உோிவமயோளர்கள் 

65 6x 15,000 5,850,000 உடனடியோக பதவவ 

 
 

ஊதிய  சம் ளம்/ இழப்பு கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்ட 

வியோ ோர 

உோிவமயோளர்கள் 

19 90,000 1,710,000 உடனடியோக பதவவ 

 
 

வோடவக / குத்தவக வருமோன இழப்பு கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்ட 

வியோ ோர 

உோிவமயோளர்கள் 

6 x 2 45,000 540,000 உடனடியோக பதவவ 
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06 இவடயூறு மற்றும்  ிற 

ககோடுப் னவுகள் 

 யன் ோடுகளுக்கோன அணுகல் 

இழப்பு 
கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்ட 

வீடுகளின் எண். 
271 15,000 4,065,000 உடனடியோக பதவவ 

 
 

க ோருத்துதல்கள் ,இவைப்புக்கவள 

மீளப்க ோருத்துவதற்கோன கசலவு 

கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்ட 

வீடுகளின் எண். 
271 10,000 2,710,000 உடனடியோக பதவவ 

 
 

நகர்த்தல் கசலவு  கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்ட 

வீடுகள்         
(1000< (சதுர அடி) 

235 10,000 2,350,000 உடனடியோக பதவவ 

 
  

கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்ட 

வீடுகளின் எண். 
(1000-2000    
சதுர அடி) 

21 15,000 315,000 உடனடியோக பதவவ 

 
  

கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்ட 

வீடுகளின் எண். 
(>2000 சதுர அடி) 

2 25,000 50,000 உடனடியோக பதவவ 

 
 

மோற்றுக் குடியிருப்பு கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்ட 

வீடுகள். (10%) 
25 50,000 1,250,000 உடனடியோக பதவவ 

07 விபசட உதவி இலகுவில்  ோதிக்கப் டக் கூடிய 

வீட்டுடவமத் தவலவமகள் மீதோன 

தோக்கங்கள் 

கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்ட 

வீடுகள் 
43 15,000 645,000 உடனடியோக பதவவ 

 
 

துவைக் குடும் ங்கள் மீதோன 

தோக்கங்கள்  

துவைக்  

குடும் ங்கள் 
5 1,000,000 5,000,000 உடனடியோக பதவவ 

08 பமலதிக ககோடுப் னவுகள் 

மற்றும் 

ஊக்குவிப் னவுகள் 

 

 ிோிவு 9 விசோரவை 

கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்ட 

வீடுகள் 
40 10,000 400,000  

 
 

25% கோலக்ககடுவுக்கு முன்னர் 

கசோத்துக்கவள வவத்திருப் தற்கோன 

ஊக்க கட்டைம் 

ப ர்ச் 
107 562,500 60,187,500  

 
 

பவறு எந்த உ   ிோிவுகளிலும் 

கோைப் டோத இழப்பீட்டுப் 

க ோதிகள்  

கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்ட 

வீடுகள் (5%) 
13 20,000 260,000 உடனடியோக பதவவ 
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வீட்டு உோிவமயோளகரோருவர் 

அல்லது முதலீட்டுச் கசோத்து இடம் 

க யருமோயின் 10% 

ப ர்ச் 107 405,000 43,335,000  

09 சமூதோய வளங்களின் 

இழப்பு 

கலோச்சோர வளங்கள் மற்றும் சமய 

சின்னங்கவள  இழத்தல் 
முழுத் கதோவக 4 300,000 1,200,000 தற்கோலிக கதோவக 

 
 

குடிசோர், சமூக பசவவ வசதிகள்,  

மின்மோற்றிகள் இழப்பு 
முழுத் கதோவக 2 2,000,000 4,000,000 தற்கோலிக கதோவக 

 
 

சமூக மூலதன இழப்பு / சமூக 

 ோரோதீனப் டுத்தல் ஏற் டல் 
முழுத் கதோவக 3 200,000 600,000 தற்கோலிக கதோவக 

10 க ோது  யன் ோட்டு 

பசவவகள் 

 ோதிக்கப் ட்ட க ோது 

 யன் ோடுகள்  
முழுத் கதோவக 2 1,000,000 2,000,000 தற்கோலிக கதோவக 

11 உோித்துோிவம மதிப்பீட்டுக் 

குழுவின் கசயற் டுத்தல் 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட 

வீடுகவள ஆய்வு கசய்தல்,  திவு 

கசய்தல், மீளோய்வுகசய்தல் மற்றும் 

அங்கீகோரம் வழங்குதல் 

முழுத் கதோவக 250 10,000 2,500,000 உடனடியோக பதவவ 

12 கவளியக கண்கோைிப்பு  கவளியக கண்கோைிப்பு  மோதங்கள் 30 200,000 6,000,000  

 
 

கமோத்தம்  (ரூ ோவில்)    1,981130500  

 எதிர் ோரோத 

மீள்குடியமர்த்தல் 

தோக்கங்கள், எதிர் ோரோத 

கசலவுகள் 

கமோத்தத்தில் 10% 

   198,113,050  

 
 

முழு கமோத்தம்  (ரூ ோவில்)    2,179,243,550  

 
 

மிகுதி (ந.அ.அ.ச வீட்டு 

அலகுகளுக்கு ஏற்கனபவ 

கசய்துள்ள ககோடுப் னவுகள் 

நீங்கலோக) 

   1,109,243,550  

அங்கீகோரம் பதவவப் டுகின்ற கமோத்தத் கதோவக:   ரூ ோ. 1,109,243,550 

உடனடியோக பதவவப் டுகின்ற  கதோவக:    ரூ ோ. 304,964,000.00 
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அத்தியோயம் 11  அமுலோக்கல் அட்டவவை 
 

மீள்குடியமர்த்தல்  ைிச்சட்டகம் மற்றும் வவரவு மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டம் 

என் னவற்றிவனத் தயோோித்தல் முதல் இறுதி மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டத்திவனத் 

தயோோித்தல் வவரயோன  லபவறு ட்ட கட்டங்கவள  சமூக  ோதுகோப்பு முகோவமபயோடு கதோடர் ோன 

கசயற் ோடுகள் கடந்து கசல்லல்பவண்டும். சமூக க ோருளோதோர ஆய்வு, குடிசனமதிப்பீடு, கவட்டுத் 

திகதியிவன கவளியிடல், மீள்குடியமர்த்தல் திட்டம்,க ோது மதியுவர, தகவல் கவளிப் டுத்தல், 

கோைி வகயகப் டுத்தல், இழப்பீடு வழங்கல், மீள்குடியமர்த்தல் உதவி, பவறிடப் டுத்தல், மனக் 

குவறகவள நிவர்த்திகசய்தல், வருமோன மறுசீரவமப்பு மற்றும் பமம் ோடு, மீள்குடியமர்தல் நிகழ்ச்சித் 

திட்டத்திவன கண்கோைித்தல் மற்றும் மதிப் ிடல் என் ன உள்ளடங்கலோக  ல்பவறு ட்ட 

கட்டங்கவள மீள்குடியமர்த்தல் நிகழ்ச்சித் திட்டம் உள்ளடக்குகிறது.  
 

மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டம்  அடிப் வடயோகக் ககோண்டுள்ள ககோள்வககளோக:  

 கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட அவனத்து  மக்களும் பவறிடப் டுத்தப் டுவதற்கு 

முன்னர்  அவர்களுக்கு உோிய இழப்பீடு, ஏவனய சலுவககள் மற்றும் ககோடுப் னவுகள் 

என் னவற்றிவன முழுவமயோக வழங்கல் 

 கட்டுமோனத் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் ஆரம் த்வதயும், முன்பனற்றத்வதயும்  ோதிக்கோத 

வவகயில் அட்டவவை ஒன்றின் மூலம் வீடுகள் மற்றும் வைிகங்களின் 

பவறிடப் டுத்தலிவன ஒருங்கிவைத்தல் . 

மீள்குடியமர்த்தல்  குதிகளுக்கு  க ௌதீக ோீதியோக இடம்க யர்ந்த அவனத்து வீட்டுடவமகளும் 

 ோதுகோப் ோக பவறிடப் டுத்தப் டும் வவரயிலும், கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களின் 

கசோத்துக்களுக்கோக பூரை மோற்றீட்டுச் கசலவினத்தில் இழப்பீடு கசலுத்தப் டும் வவரயிலும், 

க ௌதீக மற்றும் க ோருளோதோர இடப்க யர்வு இடம்க றமோட்டோது என் தவன மீள்குடியமர்த்தல் 

கசயற் ோட்டுத் திட்டம் உறுதிப் டுத்தும் என் பதோடு, களனிகவளி புவகயிரதப்  ோவதக் 

கருத்திட்டம் கட்டம் I ஆனது,  ோதிக்கப் ட்ட மக்களுக்கு கருத்திட்ட நிருமோைப்  ைிகள் 

ஆரம் ிக்கப் டுவதற்கு முன்னர் இழப்பீடு கசலுத்தப் டுவதவனயும் உறுதிப் டுத்தல் பவண்டும். 
கட்டுமோன நிகழ்ச்சித் திட்டத்திவன ஆரம் ிப் தற்கோக புவகயிரத் தண்டவோளத்தின் நியோயமோன 

தூரம் கவறிதோக இருப் து அவசியமோகும்.  இதன் மூலபம கட்டுமோனத் திட்டத்தின சிவில் 

கட்டுமோனப்  ைிகவள சுதந்திரமோனதோகவும் ஏற்றதோகவும் அவடயோளம் கோைப் ட்ட 

 ிோிவுகளிலும் பமற்ககோள்ளவதற்கு முடியமனதோக இருக்கும். 

கருத்திட்ட அமலோக்கம் முழுவதிலும் ஆபலோசவனகள் கதோடர்ந்தும் வழங்கப் டும் என் பதோடு, 

நிலங்கள் கதோடர் ோன அவனத்து விடயங்களும்  ோர ந்தங்களிலிருந்து விடுவிக்கப் டுதல் 

பவண்டும்.சிவில்  ைிகள் ஆரம் ிக்கப் டுவதற்கோக நிலம் ஒப் ந்தக்கோரர்களிடம் 

ஒப் வடக்கப் டுவதற்கு முன்னர் மீள்குடியமர்த்தல் மற்றும் புனர்வோழ்வுச் கசயற் ோடுகள் 
பூரைப் டுத்தப் டுவது அவசியமோனதோகும். எவ்வோறோயினும், மீள்குடிபயற்றத்திற்கு  ின்வனய 
கண்கோைிப்புச் கசயற் ோடுகள், வோழ்வோதோர பமம் ோடு, சமூக வோழ்க்வக நிவலயோக்கம், மதிப்பீடு 
மற்றும் மதிப் ோய்வுகள் என் னவற்றிற்கு பமலதிகமோக மனக்குவறகவளத் தீர்த்தல், கதோடர்ந் 

பதர்ச்சியோன க ோது வழிகோட்டல்கள் மற்றும்  தகவல்  கிர்வு என் ன கட்டுமோனப்  ைிகள் 

பூரைவடயும் வவரயிலும் அல்லது அதற்கு அப் ோலும் கதோடருதல் பவண்டும்.  

கசயற் டுத்தல் அட்டவவையோனது தற்கோலிகமோனது. மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்ட 

அமுலோக்கம் கதோடர் ோன  ைிகளின் உண்வமயோன முன்பனற்றத்தின் அடிப் வடயில் 

திருத்தவமவிற்கு இது உட் டுத்தப் டுவபதோடு, அவ்வப்ப ோது இற்வறப் டுத்தப் டுதும்  

இன்றியவமயோததோகும். மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோடுகளின்  அமுலோக்கல்  அட்டவவை 

கதோடர் ில் அட்டவவை 11.1 வி ோிக்கிறது. அத்துடன், மீள்குடியமர்த்தல் மற்றும் 

புனர்வோழ்விற்கோன கூட்டு அமலோக்க அட்டவவையோனது களனிகவளிப் புவகயிரப்  ோவதயின்  

கட்டம் I இன் சம் ந்தப் ட்ட  ிோிவுகள் கதோடர் ில் பமலும் தயோோிக்கப் டுதல் பவண்டும். 
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அட்டவவை 11.1  உத்பதச அமுலோக்கல் அட்டவவை  

கசயற் ோடுகள் 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

சமூக க ோருளோதோர மற்றும் குடிசன மதிப்பீடுகள்                         

கவட்டுத் திகதியிவன  ிரகடனப் டுதல்                         

இறுதி சீரோக்கத்தின் அடிப் வடயில் குடிசன மதிப்பீட்டிவனத் திருத்துதல்                         

வவரவு மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத்  திட்டத்திவனத் தயோோித்தல்                         

உோித்துோிவமத் தோயம் , வரவுகசலவுக்கு  அவமச்சரவவ அங்கீகோரத்திவனப் க றுதல்                         

ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கியின் இைக்கப் ோட்டு அலகிலிருந்தோன இயற் ிவசவு                         

மீள்குடியமர்த்தல் கசயற ோட்டுத் திட்டத்திவன க ோது மக்களிக்கு கவளிப் டுத்தல்                         

உோித்துோிவம மதிப்பீட்டுக் குழுவிவனத்  தோ ித்தல்                          

ஆவை ஆதோரங்களுடன்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களின் உோிவமகவள  சோி ோர்த்தல்                         

கோைி வகயகப் டுத்தல் மற்றும் இழப்பீடு வழங்கலிவன  ஒருங்கிவைத்தல்                         

  ோதிக்கப் ட்ட மக்களுக்கு அவர்களின் அவர்ளின் உோித்துோிவமகள்  ற்றி அறிவித்தல்                         

கோைி வகயகப் டுத்தல் முன்கமோழிவிவன  ிரபதச கசயலோளர்களுக்கு சமர்ப் ித்தல்                         

மீள்குடியமர்த்தல் மதியுவரயோளர்கவள நியமித்தல்                         

இழப்பீடு மற்றும் ஏவனய ககோடுப் னவுகவள கசலுத்துதல்                         

கோைி வகயகப் டுத்தல் மற்றும் கட்டவமப்புகவள உோிவமயில் வவத்திருத்தல்                         

 வீடவமப்பு அதிகோர சவ  வீடவமப்புத் திட்டங்களில் மீள்குடியமர்த்தல் பவறிடப் டுத்தல்                         

மனக்குவறயிவன நிவர்த்திகசய்யும் க ோறிமுவறயிவனத் தோ ித்தல்                         

கட்டவமப்புக்கவள தவறமட்டமோக்கல், கட்டுமோனப்  ைிக்கு நிலத்வத தயோர் டுத்தல்                         

வகயகப் டுத்தப் ட்ட கோைியிவன புவகயிரத ஒப் ந்தக்கோரர்களிடம் ஒப் வடத்தல்                         

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்டவர்களுக்கு உதவல்/ மனக்குவறகவளத் தீர்த்தல்                         

 மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத்  திட்ட அமுலோக்கத்தின்  உள்ளக கண்கோைிப்பு                         

தகவல் கவளிப் டுத்தல்                         

 ோதுகோப்பு இைக்கப் ோட்டின் கவளிப்புற கண்கோைிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு                         

 மீள்குடியமர்த்தல் திட்ட  அமுலோக்கல் முன்பனற்றம் குறித்த கருத்திட்ட அறிக்வக                         
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 அத்தியோயம் 12 – நிறுவன ோீதியோன ஏற் ோடுகள் 

 

12.1  அறிமுகம் 
 

தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தலிவனத் திட்டமிடல், கசயற் டுத்தல் மற்றும் கண்கோைித்தல் 

ப ோன்ற  ல்பவறு கூறுகவள கவற்றிகரமோகச் கசயல் டுத்துவதற்கோக  ல அவமச்சுகளும் 

நிறுவனங்களும் ஈடு ட்டுள்ளன. கருத்திட்டத்திவன கசயற் டுத்துவதற்கோன ஒட்டுகமோத்த 

க ோறுப் ிவனயும் ப ோக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமோன பசவவகள் அவமச்சு க ற்றுள்ளது. ஒரு 

சிபரஷ்ட உதவி கசயலோளோின் தவலவமயின் கீழ் நிருவகிக்கப் டுகின்ற கோைி நிர்வோகப் 

 ிோிகவோன்றிவன பமற்குறித்த அவமச்சு ஏற் டுத்தியுள்ளபதோடு, அவருக்கு உதவி 

கசயலோளகரோருவோின் உதவியும் கிவடக்கப்க றுகின்றது. வகயுதிர்த்தல் மற்றும் குத்தவக 

உள்ளடங்கலோக நில முகோவம மற்றும் நிர்வோகம் என் னவற்றிவன உள்ளடக்கியுள்ள  இப்  ிோிவின் 

கசயற் ோடுகளில் மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோடு உள்ளடக்கப் டவில்வல. க ோறுப்வ  

உறுதிகசய்வதற்கும், பதவவயோன ககோள்ளளவிவன வழங்குவதற்கும், மீள்குடியமர்த்தல் 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்திவன கசயற் டுத்துவதற்குமோன நிறுவன ோீதியோன ஏற் ோடுகள் மீள்குடியமர்த்தல் 

கசயற் ோட்டுத் திட்டத்திவனச் கசயற் டுத்துவதற்கோன முக்கிய க ோறுப்புமிக்க நிறுவனமோன 

ககோழும்பு புறநகர் புவகயிரத கருத்திட்டத்தின் கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகினோல் 

வடிவவமக்கப் ட்டு, கசயற் ோட்டு மட்டத்தில் கசயற் டுத்தப் டுகின்றது. ப ோக்குவரத்து மற்றும் 
சிவில் விமோன பசவவகள் அவமச்சின் வழிகோட்டல் மற்றும் பமற் ோர்வவயின் கீழ் 

வவரயறுக்கப் ட்ட நிதி சுயோட்சிதன்வம மற்றும் நிருவோக கநகிழ்வுத்தன்வம என் னவற்றின் மூலம் 

கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகு  லப் டுத்தப் ட்டுள்ளது. 
 

12.2 ப ோக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமோன பசவவகள் அவமச்சின் கருத்திட்ட 

முகோவமத்து அலகு   

 ப ோக்குவரத்து  மற்றும் சிவில் விமோன பசவவகள் அவமச்சின் கீழ் தோ ிக்கப் ட்டுள்ள கருத்திட்ட 

முகோவமத்துவ அலகோனது, கருத்திட்ட  அமுலோக்கத்திவன இலங்வகப் புவகயிரத பசவவபயோடு 

இவைந்து கசயற் டுத்தும். ப ோக்குவரத்து  மற்றும் சிவில் விமோன பசவவகள் அவமச்சு மற்றும் 

பதசிய ககோள்வககள் மற்றும் க ோருளோதோர அலுவல்கள் அவமச்சின் கீழோன முகோவமத்துவ 

பசவவகள் திவைக்களத்தினோல் கருத்திட்ட பநோக்கங்கவள பூர்த்திகசய்வதற்கோக 

கவளியிடப் ட்டுள்ள க ோது வழிகோட்டுதல்கள், வவரயறுக்கப் ட்ட நிதி சுயோட்சித் தன்வம மற்றும் 

நிர்வோக கநகிழ்வுத்தன்வம என் ன கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகிவன  லப் டுத்துகிறது. 
கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகோனது, முழுபநர கருத்திட்ட  ைிப் ோளர் ஒருவோினோல் 

வழிநடோத்தப் டுவபதோடு, அவர் ப ோக்குவரத்து  மற்றும் சிவில் விமோன பசவவகள் அவமச்சின் 

கசயலோளருக்கு அறிக்வகவககவள பநரடியோக சமர்ப் ிப் ோர். க றுவக, நிதி முகோவம, 

மீள்குடியமர்த்தற் திட்டமிடல் மற்றும் அமுலோக்கல் உள்ளடங்கலோக கருத்திட்ட அமுலோக்கம் மற்றும் 

முகோவம கதோடர் ிலோன அவனத்து அம்சங்களுக்குமோன அதிகோரத்திவன  ைிப் ோளர் 

க ற்றுள்ளோர். மீள்குடியமர்த்தலிவனத் திட்டமிடல் மற்றும் அமுலோக்கல் என் னவற்றுக்கோக கீபழ 

குறிப் ிடப் ட்டுள்ள  ல முக்கிய சில  குதிகள் மற்றும் கதோடர்புவடய  ைிகள் என் னவற்றில் 

கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகு கவனம் கசலுத்தும்: 

 கோைி வகயகப் டுத்தல் முகோவம மற்றும் சுற்றுச்சூழல், சமூக  ோதுகோப்பு முகோவம 

என் னவற்றுக்கோன  ிோிவுகவள ஏற் டுத்துவதன் மூலம் நிறுவன கட்டவமப் ிவன  

ஒழுங்கு டுத்தல் மற்றும் விழிப்புைர்வவ ஏற் டுத்துவதற்கோன கசயல்முவறவய 

ஆரம் ித்தல்.  
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 மீள்குடியமர்த்தல்  ைிச் சட்டகம்  மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டத்வத 

தயோோிக்க ஆபலோசகர்களின் பசவவகவளப்  ட்டியற் டுத்தல். 

 இழப்பீடு மற்றும் மீள்குடியமர்த்தலிவன நிர்வகித்தல், புனர்வோழ்வு  ிரதி லன்கவள 

அனு விதல் மற்றும் மனக்குவறகவளத் தீர்த்தல் உள்ளடங்கலோக மீள்குடியமர்த்தல் 

கசயற் ோட்டுத் திட்டத்திவன கசயற் டுத்துவபதோடு, கதோடர்பு ற்ற நிறுவனங்கள் மற்றும் 

அவமப்புகளுடன் நிறுவன ோீதியோன உறவிவனயும் ஒருங்கிவைப் ிவனயும் 

அ ிவிருத்திகசய்தல். 

 கவளியக கண்கோைிப்பு கசயல்முவறவய ஒழுங்கவமத்தல். 

 வழிநடத்தல் குழுக்கள் மற்றும் கதோடர்புவடய நிறுவனங்களுக்கு தகவல் மற்றும் 

கருத்துக்கவள வழங்குதல்.  

கருத்திட்டத்தின் ஒட்டுகமோத்த அமுலோக்கல் க ோறுப்பும் ப ோக்குவரத்து  மற்றும் சிவில் விமோன 

பசவவகள் அவமச்சிடம்  உள்ளது. கருத்திட்டத்வத கசயல் டுத்துவதில்  ல முகவர்  ங்கோளர் 

நிறுவனங்கள் ஈடு டும். மீள்குடியமர்த்தல்  ைியில்  ின்வரும் அரச நிறுவனங்கள் முக்கிய  ங்கு 

வகிக்கும்:  

 

 ப ோக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமோன பசவவகள் அவமச்சு 

 மோநகர மற்றும் பமற்கு  ிரோந்திய அ ிவிருத்தி அவமச்சு 

 பதசிய ககோள்வககள் மற்றும் க ோருளோதோர அலுவல்கள் அவமச்சு 

 கோைி மற்றும் கோைி அ ிவிருத்தி அவமச்சு 

 மோகோை சவ கள் மற்றும் உள்ளூரோட்சி அவமச்சு (கதோடர்புவடய உள்ளூரோட்சி அதிகோர 

சவ கள் உள்ளடங்கலோக) 

 வீடவமப்பு மற்றும் நிருமோைத்துவற அவமச்சு 

 மின்வலு மற்றும் எோிசக்தி அவமச்சு 

 இலங்வக புவகயிரத பசவவ 

 கவளிநோட்டு வளங்கள் திவைக்களம் 

 கோைி ஆவையர் திவைக்களம் 

 பதசிய திட்டமிடல் திவைக்களம் 

  ிரபதச கசயலகங்கள் 

 மத்திய சுற்றோடல் அதிகோரசவ  

 நில அளவவயோளர் திவைக்களம் 

 விவல மதிப்பீட்டுத் திவைக்களம் 

 அரசோங்க அச்சகம் 

 நகர அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ  

 பதசிய வீடவமப்பு அ ிவிருத்தி அதிகோரசவ  

 இலங்வக மின்சோர சவ  

 நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகோலவமப்புச் சவ  

 ஶ்ரீ லங்கோ கரலிகோம் லிமிகடட். 

 பதசிய க ௌதிக திட்டமிடல் திவைக்களம் 

 வீதி அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ  
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 நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகோலவமப்புச் சவ  

 ஶ்ரீ லங்கோ கரலிகோம் லிமிகடட். 

 பதசிய க ௌதிக திட்டமிடல் திவைக்களம் 

 வீதி அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ  

 பதசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகவலவமப்புச் சவ  

 மோகோை கோைி ஆவையர் திவைக்களம் 

 மோகோை வீதி அ ிவிருத்தி அதிகோர சவ  
 

12.3 சுற்றுச்சூழல், சமூக  ோதுகோப்பு  ிோிவு, மற்றும் கோைி வகயகப் டுத்தல்  ிோிவு               
  

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக  ோதுகோப்பு  ிோிவு என் து இைக்கப் ோட்டிவன  ோதுகோப் தற்கோன 

கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகின் வமயப்  ிோிவு ஆகும். இது கோைி வகயகப் டுத்தல் 

 ிோிவுடன் ஒன்றிவைந்து கசயற் டுகிறது. மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டின் ஒட்டுகமோத்த 

திட்டமிடல், முகோவமகசய்தல், கசயற் டுத்தல் மற்றும் கண்கோைித்தல் என் னவற்றிற்கு 

சுற்றுச்சூழல், சமூக  ோதுகோப்பு  ிோிவு மற்றும் கோைி வகயகப் டுத்தல்  ிோிவு என் ன முக்கிய 

க ோறுப்பு வகிக்கின்றன. சுற்றுச்சூழல், சமூக  ோதுகோப்பு  ிோிவு மற்றும் கோைி வகயகப் டுத்தல் 

 ிோிவு என் னவற்றின் கசயல் ோடுகள் மற்றும் க ோறுப்புகள்  ின்வருமோறு  
 

12.3.1 சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக  ோதுகோப்பு  ிோிவு:              

 ிரதிக் கருத்திட்டப்  ைிப் ோளர் ஒருவர் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக  ோதுகோப்பு  ிோிவின் முழுபநர 

தவலவரோக கடவமயோற்றுகிறோர். 02 சிபரஷ்ட நிவல சமூக  ோதுகோப்பு உத்திபயோகத்தர்,07 சமூகப் 

 ோதுகோப்பு உத்திபயோகத்தர்கள் மற்றும் 03 மீள்குடியமர்த்தல் உதவியோளர்கள்  ப ோன்ற முழுபநர  

 ைியோளர்களுடன், சமூக  ோதுகோப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல்  ோதுகோப்புத் துவறயில்  விபசட 

நிபுைர்கள் இருவோினது ஒத்துவழப்பும் அவருக்கு கிவடக்கப்க றுகிறது. இதற்குபமலதிகமோக, 

அமுலோக்கற் கசயற் ோடுகளுக்கு உதவுவதற்கோக மீள்குடியமர்த்தல் கதோடர் ிலோன மதியுவர 

வழங்கல் நிறுவனகமோன்றின் பசவவகளும், சமூக கதோண்டர்களிடமிருந்தோன ஒத்துவழப்புகளும் 

க றப் டுகின்று. கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களுக்கும் கருத்திட்ட முகோவமத்துவ 

அலகிற்கும் இவடயில் இவைப்புப்  ோலமோக சமூக கதோண்டர்கள் கசயற் டுவர். சமூக 

கதோண்டர்களில் குவறந்தது 50% ஆவது க ண்கள் இருத்தல் பவண்டுகமன்று மீள்குடியமர்த்தல் 

கசயற் ோட்டுத் திட்டம்  ோிந்துவரகிறது.  

12.3.2 கோைி வகயகப் டுத்தல்  ிோிவு:   

 ிரதி  கருத்திட்டப்   ைிப் ோளோின் (கோைி) தவலவமயில் கருத்திட்டத்திற்கு விபசட 

மோற்பறற்றத்துடன் கோைி வகயகப் டுத்தல் முகோவமக்கோன  ிரத்திபயகமோன  ிோிவிவன கருத்திட்ட 

முகோவமத்துவ அலகு உருவோக்கியுள்ளது.  இப்  ிோிவோனது அவமச்சின் கோைி நிருவோக கிவளயுடன் 

ஒன்றித்து கசயற் டும். புவகயிரத பமம் ோடுகள் கோரைமோக  ோதிக்கப் டும் தனியோர் நிலங்கவள 

அவடயோளம் கோைல், கோைி வகயகப் டுத்தல், விசோரவை நடோத்தல், நில அளவவயிவன 

பமற்ககோள்ளல், விோிவோன அளவீட்டு ஆய்வுகள், விவல மதிப்பீடு மற்றும் கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் டும் தரப் ினருக்கு இழப்பீட்டிவன வழங்கல் என் ன கோைி வகயகப் டுத்துதல்  ிோிவின் 

முக்கிய  ைிகளோகும். பமற்கூறிய  ைிகள் அல்லோது  கோைிகவளக்  வகயகப் டுத்துவதற்கோக நில 

அளவவயோளர் திவைக்களம், கோைி அவமச்சு, விவல மதிப்பீட்டுத் திவைக்களம்,  திவோளர் 

நோயகத் திவைக்களம் மற்றும்  ிரபதச கசயலகம்  ஆகியவற்றுடன் கநருக்கமோன கதோடர் ிவனப் 

ப ணுதல் மற்றும் அவற்றிற்கு வசதிகவள ஏற் டுத்திக்ககோடுத்தல் என் னவும் அவற்றின் 

க ோறுப்புகளில் அடங்கும். பமலும், மீள்குடியமர்த்தல் கசயல்முவறக்கு ஆதரவோக  ல்பவறு சமூக-
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க ோருளோதோர ஆய்வுகவள நடத்துவது கதோடர் ில் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக  ோதுகோப்பு  ிோிவுக்கு 

உதவுவதும் கோைிப்  ிோிவின் க ோறுப் ிவனச் சோர்ந்ததோகும். 

மீள்குடியமர்த்தல் கசயல் ோட்டுத் திட்டத்வத கசயல் டுத்துவதற்கோக கருத்திட்ட முகோவமத்துவ 

அலகிற்கு உதவும்  ிற  ங்குதோரர்களின் தகவல்கள் கீபழ வி ோிக்கப் ட்டுள்ளன. 

12.4  ிரபதச கசயலகம்               
 

 ிரபதச  கசயலகப்  ோிவினுள் அவனத்து பமம் ோட்டு நடவடிக்வககவளயும் ஒருங்கிவைத்தல், அரச 

நிலங்கவள நிர்வகித்தல், ஏவனய நிருவோக மற்றும் ஒருங்கிவைப்பு கசயல் ோடுகவள 

பமற்ககோள்ளல்  மற்றும் கோைி ஆக்கிரமிப்புகளுக்கு எதிரோக சட்ட நடவடிக்வக எடுத்தல் என் ன 

 ிரபதச கசயலோளோின் முக்கிய க ோறுப்புக்களோக குறிப் ிடப் ட்டுள்ளபதோடு, 1950 ஆம் ஆண்டின் 

கோைி வகயகப் டுத்தல் கட்டவளச் சட்டத்தின் கீழோன  நியதிகளின்  ிரகரம்,  கோைி 

 ோரோதீனப் டுத்தல் மற்றும் நில ஒழுங்குமுவற என் ன கதோடர் ிலும் அதிகோரம் 

வழங்கப் ட்டுள்ளோர். உத்பதச கருத்திட்டப்  குதியில் அவமந்துள்ள கோைிகவள குறித்த 

சட்டத்திற்கவமய வகயகப் டுத்தும் அதிகோோியோகவும் அவர் கசயற் டுகிறோர். கோைி 

வகயகப் டுத்தல் கதோடர் ிலோன நவடமுவறகள் குறித்து அதிகோோிகள் மற்றும் கருத்திட்டத்தினோல் 

 ோதிக்கப் ட்டவர்களுக்கு அறிவுறுத்தல்கவள வழங்குவோர் என்றும் எதிர் ோர்க்கப் டுகிறது. கோைி 

வகயகப் டுத்தல் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் என் னவற்றில்  ிரபதச கசயலோளர் முக்கிய  ங்கு 

வகிப் பதோடு, அவர் கோைி வகயகப் டுத்தும் அதிகோோியோக கசயற் ட்டு கோைிவய வகயகப் டுத்தக் 

பகோோிய நிறுவனத்திற்கு கோைிவய வகயளிக்கும் கட்டவளயிவனப்  ிறப் ிக்கிறோர். 

 12.5 நில அளவவயோளர் திவைக்களம் 
 
 

1950 ஆம் ஆண்டின் கோைி வகயகப் டுத்தல் சட்டத்திற்கு அவமய, நில அளவீடுகசய்து, அதற்கவமய 

நில அளவீட்டுத் திட்டங்கவளத் தயோோிப் தற்கோன சட்டோீதியோன அங்கீகோரத்திவன நில 

அளவவயோளர் திவைக்களம் க ற்றுள்ளது. இப் ைிக்கோக திவைக்களம்  உோிமம் க ற்ற அதன் 

நில அளவவயோளர்கவளப்  யன் டுத்துகிறது. நில அளவவயோளர் திவைக்களத்தினோல் 

தயோோிக்கப் ட்ட இறுதி நில அளவீட்டு வவர டங்கள் (ஆரம்  வவரபுகள்) வகயகப் டுத்தத் 

பதவவயோன அவனத்து நிலத் துண்டுகளின் நில அளவவ வவர டங்கவளயும் குடியிருப்ப ோர் 

 ட்டியவலயும் (நிலம் அல்லது கட்டவமப்புகளுக்கு உோிவம பகோரபவோர்  ட்டியல்) 

உள்ளடக்கியிருக்கும். நில அளவவயோளர் நோயகத்தின் வழிகோட்டுதலின் கீழ்  ைிபுோிய உோிமம் 

க ற்ற நில அளவவயோளர்கவள  இப் ைிக்கு ஈடு டுத்துவதற்கோக நில அளவவயோளர் 

திவைக்களத்திற்கு கருத்திட்ட முகோவமத்துவ  அலகு  உதவுகிறது. 
 

 

12.6 கோைி மற்றும்  ோரளுமன்ற மறுசீரவமப்புக்கள் அவமச்சு 

நோட்டில் அரச கோைிக் ககோள்வககவள வகுத்து கசயற் டுத்தல், அரச கோைிகவள  ோதுகோத்தல், 

கோைிகவள நிர்ையித்தல் மற்றும் க ோது பநோக்கங்களுக்கோக கோைிகவளக் வகயகப் டுத்தல் 

என் னவற்றிற்கோக கோைி அவமச்சு 1932 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப் ட்டது. நில அளவீடு, கோைி 
வகயகப் டுத்தல், கோைி  ோரோதீனப் டுத்தல் மற்றும் வகயுதிர்ப்புக்  கோைிக் ககோள்வக மற்றும் 

அ ிவிருத்தி, நில  யன் ோட்டு ககோள்வக, திட்டமிடல் மற்றும் கோைி உோித்துப்  திவு என் ன அதன் 

முக்கிய கசயற் ோடுகளோகும். 

பதசிய தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் கசயற்திட்டத்திவன நவட முவறப் டுத்துதல்,  

நிருவகித்தல், பமம் டுத்துதல் மற்றும் பதசிய தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் கசயற்  
திட்டத்திவன நவடமுவறப் டுத்துகின்ற முகவர் நிறுவனங்களுக்கு ஒத்துவழப்பு வழங்கல் 

என் னவற்றிற்கோன க ோறுப் ிவன, கோைி மற்றும்  ோரோளுமன்ற மறுசீரவமப்புக்கள் அவமச்சு 

ககோண்டுள்ளது. 2003 ஆம் ஆண்டின் கசயல்முவறக் வகபயட்டிற்கு பமலதிகமோக (i) தன்னிச்வசயற்ற 
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மீள்குடியமர்த்தலிவனத் திட்டமிடல் மற்றும் கசயற் டுத்தல்  ற்றிய க ோதுவோன வழிகோட்டல் (ii) 

மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டத்வதத் தயோோிப் தற்கோன வழிகோட்டல் மற்றும் (iii)  ங்பகற்பு 

மீள்குடியமர்த்தல் கசயல்முவறக்கோன வழிகோட்டல்கவள கோைி மற்றும்  ோரோளுமன்ற 

மறுசீரவமப்புக்கள் அவமச்சு உருவோக்கியுள்ளது. 
 

12.7 விவல மதிப்பீட்டுத் திவைக்களம் 

“திறந்த சந்வதப் க றுமதி” அல்லது விவல மதிப்பீட்டிற்கோன  ோரம் ோிய அணுகுமுவறயோன 
“மறுநிதியளிப்புச் கசலவு” என வவரயறுக்கப் ட்டவோறோன “சந்வதப் க றுமதி” அடிப் வடயில் 

நிலம் மற்றும் கட்டவமப்புகளுக்கு ஏற் டும் பசதங்கவள மதிப் ிடுவதற்கு, 1950 ஆம் ஆண்டின் கோைி 

வகயகப் டுத்தல் சட்டம் அனுமதிக்கிறது. பதய்மோனம், ஊறு யக்கும் உளநிவல, துண்டித்தல் 

ககோடுப் னவு, இவடயூறுகள் மற்றும்  ிற இழப்புகளின்றி நவடமுவறச் சந்வதப் க றுமதியில் 

இழப்பீட்வட நிர்ையிப் தற்கோன விோிவோன வழிகோட்டுதல்கவள 2008 ஆம் ஆண்டின் கோைி 

வகயகப் டுத்தல் ஒழுங்குவிதி வி ோிக்கிறது. விவலமதிப்பீட்டுத் திவைக்களத்தினோல்   ைிகுறித்து 

நியமிக்கப் ட்ட விவல மதிப்பீட்டு அதிகோோிகள் தனித்தனியோக அல்லது கூட்டோக கசோத்வத 

 ோர்வவயிட்டு,  ின்வருவனவற்றின் அடிப் வடயில் தமது மதிப்பீடுகவள பமற்ககோள்வர்: 
 கள நிலவரங்கள் மற்றும் கசோத்திவனச் சூழவுள்ள சுற்றுச்சூழல் 

 கசோத்தின்  யன் ோட்டு பநோக்கம்  

 கசோத்துக்களின் க றுமதிபயோடு சம் ந்தப் ட்ட கிவடப் னவோகவுள்ள ஆவை சோன்றுகள்: 

உறுதிப் த்திரம்,மதிப்பீட்டு சோன்றிதழ்கள், கடன்  த்திரங்கள், வருமோனம் ஈட்டும் 

சோன்றுகள் மற்றும் மக்களின் ஆபலோசவனகள் ப ோன்றவவ 

  ிரபதச கசயலகங்கள், மோகோை மற்றும் மத்திய வருமோன வோி அலுவலகங்கள் 

என் னவற்றில் கோைப் டுகின்ற இரண்டோம் நிவல தகவல்கள் 

 ஒவ்கவோரு கசோத்துக்கும் தனித்தனியோன க றுமதிகவள  கசோத்து மதிப்பீடு வழங்குகிறது. 

எதிர் ோர்க்கப் டும் தளங்கவள  ோர்வவயிட வருவக தரும் விவலமதிப்பீட்டு அதிகோோிகளுக்கு 

ப ோக்குவரத்து வசதிகவள வழங்கல் மற்றும் அட்டவவைப் டுத்தப் ட்டவோறு, கருத்திட்டப் 

 ைிகளில் ஈடு டுவதற்கோக கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகோனது விவலமதிப்பீட்டுத் 

திவைக்களத்திற்கு ஒத்துவழப்பு வழங்குகிறது. 
 

12.8 மீள்குடியமர்த்தல்  ைிச்சட்டகம் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் 

திட்டங்களுக்கோன அங்கீகோர நவடமுவற 
 

மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டத்திவன  அங்கீகோிப் தற்கோன க ோறுப்பு வோய்ந்த பதசிய 

நிறுவனமோக ப ோக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமோனச்பசவவகள் அவமச்சு கோைப் டுகிறது மத்திய 

சுற்றோடல் அதிகோரசவ யின் மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டு திட்டங்களுக்கு அங்கீகோரம் வழங்கும் 

க ோறுப் ிவன பதசிய தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் திட்டம் ககோண்டிருந்த ப ோதிலும்,  இது 

மவறமுகமோன ஒப்புதவலக் குறிக்கும் ககோள்வக அளவிலோன  ரந்த அறிக்வகயோக 

அங்கீகோிக்கப் ட்டுள்ளது. பதசிய தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டத்திவன 

கசயற்றிறனும்  யனுறுதிமிக்கனவோகவும் அமுல் டுத்துவதற்கோன ககோள்திறன் அ ிவிருத்தி 

உள்ளடங்கலோக, பதசிய தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டத்திவன 

அமுல் டுத்தல் மற்றும் கோைி வகயகப் டுத்தல் என் னவற்றிற்கு  க ோறுப் ோன நிறுவனமோக 

கோைி மற்றும்  ோரோளுமன்ற மறுசீரவமப்புக்கள் அவமச்சு கோைப் டுகின்றது. கருத்திட்டத்திற்கோன 
நிலப் க ோருத்தத்வத ஆரோய்ந்த  ின்னர், கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகினோல்  ோிந்துவரக்கப் ட்ட 

வடிவத்தில் (கோைி கட்டவள 248 ஆ-3) கருத்திட்டகமோன்றிவன உருவோக்கி நிரல் அவமச்சின் 

கசயலோளோிடம் சமர்ப் ிக்கிறது. அவமச்சின் கசயலோளர் கோைி வகயகப் டுத்துவதற்கோன 

அங்கீகோரத்திவனப் க றுவதற்கோக தனது  ோிந்துவரவய அவமச்சோிடம் சமர்ப் ிப் ோர்.  இக் 
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கருத்திட்டம் மக்கள் மீது க ோருளோதோர மற்றும் க ௌதீக ோீதியோன இடப்க யர்வவ 

ஏற் டுத்துமோயின், கோைி மற்றும்  ோரோளுமன்ற மறுசீரவமப்புக்கள் அவமச்சோனது, ஏற்றுக் 

ககோள்ளத்தக்க மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டகமோன்றிவனக் பகோரும். 

மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டத்திவன தயோர் டுத்தும் கசயல்முவறயோனது, பதசிய 

தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் திட்டம், சமூகப்  ோதுகோப்புக் கூற்று  மற்றும்  ிற கதோடர்புவடய 

சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுவறகள் மூலமோக வழிநடோத்தப் டுவபதோடு, கசயற் ோட்டு யதோர்த்தங்கள் 

வவரவு மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்ட மீளோய்வின் ப ோது கருத்திட்ட முகோவமத்துவ 

அலகின் கசயலூக்கமிக்க ஈடு ோட்டின் மூலம் அவடயோளப் டுத்தப் டும். ஆசிய அ ிவிருத்தி 

வங்கியின் அங்கீகோரம் மற்றும் கருத்துவர என் னவற்றிற்கோக இறுதி மீள்குடியமர்த்தல் 

கசயற் ோட்டுத் திட்டம் ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கியிடம் சமர்ப் ிக்கப் டும். 
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அத்தியோயம் 13 – கண்கோைித்தல் மற்றும் அறிக்வகயிடல் 
 

மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டத்தின் அடிப் வடயில் மீள்குடியமர்த்தலின் முன்பனற்றம் 

குறித்து தகவல்கவள பசகோித்தல்,  குப் ோய்வு கசய்தல், அறிக்வகயிடல் மற்றும் அவற்றிவனப் 

 யன் டுத்துதல் என் ன மீள்குடியமர்த்தலிவனக் கண்கோைித்தல் எனப் க ோருள் டும். 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களின் சமூக மற்றும் க ோருளோதோர வளங்கவள 

கருத்திட்டத்திற்கு முன்வனய நிவலகளுக்கு மீட்டுவது அல்லது குவறந்த ட்சம் அவற்றிவன 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களுக்கு மீட்கடடுக்க முடியும் என் தவன மீள் 

குடியமர்த்துவதற்கோன கசயல்முவறத் திட்டம் உறுதிப் டுத்துதல் பவண்டும். இது கதோடர் ில், 

கருத்திட்ட அமுலோக்கல் கசயல்முவறயிலுள்ள  ிரச்சிவனகவளத் தவிர்ப் தற்கோக அல்லது 

குவறப் தற்கோக தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டில் கண்கோைிப்பு மற்றும் 

மதிப்பீட்டு நடவடிக்வககள் முக்கியமோனவவகளோகும். கருத்திட்டத்திற்கவமய நடவடிக்வககள் 

கசயற் டுத்தப் டுகிறதோ அல்லது பமற்ககோள்ளப் டுகிறதோ என் வத உறுதிப் டுத்துவதற்கோக 

கண்கோைிப் ோனது அவ்வப்ப ோது பமற்ககோள்ளப் டும் பசோதவனகபளோடு கதோடர்பு டுகிறது. 

மீள்குடியமர்த்தப் ட்ட மக்களின் வோழ்வோதோரத்திற்கோன வழிமுவறகயோன்றிவனக் 

கண்கோைித்தலோனது வழங்குவபதோடு, மீள்குடியமர்த்தல் நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

அமுல் டுத்தப் டுவதனோல் ஏற் ட்ட எதிர்விவனகள், கருத்துக்கள் அல்லது அவர்களின் 

பதவவப் ோடுகள் என் னவற்றிவனத் தைிப் தற்கும் இது உதவுகிறது. அதற்கவமய, 

மீள்குடியமர்த்தல் விவளவுகவள அவடந்து ககோள்வதற்கோக இத்தவகய சிக்கல்கவள சோியோன 

பநரத்தில் அவடயோளம் கோண்டு அவற்றிவனத் தீர்ப் து மிக முக்கியமோனதோகும். 

 

கண்கோைிப்புக் குறிகோட்டிகள் இரண்டு  ரந்த வவககவளக் ககோண்டுள்ளன:  

 கசயல்முவற மற்றும் கவளியீட்டு குறிகோட்டிகள் அல்லது உள்ளக கண்கோைிப்பு குறிகோட்டி 

 விவளவு மற்றும் தோக்க குறிகோட்டிகள் அல்லது கவளிப்புற கண்கோைிப்பு குறிகோட்டி 
 

13.1 கண்கோைிப் ின் பநோக்கங்கள் மற்றும் குறிக்பகோள்கள் 
 

 கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களின் உோிவமகவளப்  ோதுகோத்தல், நலன்கவள 

உறுதிப் டுத்தல் மற்றும் அவர்களின் வோழ்வகத் தரத்திவன சீரவமத்தல் அல்லது 

பமம் டுத்தல். 

 வருமோனம் மறுசீரவமப்பு மற்றும் அ ிவிருத்திச் கசயற் ோடுகளின் நிவலப ற்றுத் 

தன்வமயிவன மதிப்பீடுகசய்தல். 

 இழப்பீடு, புனர்வோழ்வு, மீள்குடியமர்த்தல், மற்றும்  ல்பவறு உதவிச் கசயற் ோடுகள் 

கதோடர் ில்  ப ோதுமோன மதிப்பீடுகவள பமற்ககோள்ளல். 

  ிரச்சிவனகள் அல்லது சோத்தியமோன சிக்கல்கவள அவடயோளங்கோைல், அவற்றின் 

கடினதன்வமயிவனக் குவறப் தற்கோக துோித நடவடிக்வககவள எடுத்தல். 

 க ௌதீக முன்பனற்றத்துடன் இலக்கிவன ஒப்பீடுகசய்து அவடவுகவள அளவீடுகசய்தல். 
 
 

13.2 உள்ளக கண்கோைிப்பு மற்றும் முவறயியல்              
 

கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகுப்  ிரதிநிதிகள், மதியுவரயோளர் மற்றும் ஒப் ந்தக்கோரர் அடங்கிய 

குழுகவோன்றின் மூலம் உள்ளக கண்கோைிப்புச் கசயற் ோடு பமற்ககோள்ளப் டுதல் பவண்டும் 

என் துடன்  இது மோதோந்தம் இடம்க றுதல் பவண்டும் 
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13.3 கண்கோைிப்புக்கோன முக்கிய குறிகோட்டிகள்    
 

 ின்வரும் குறிகோட்டிகள் மூலம் கண்கோைிப்பு பமற்ககோள்ளப் டுதல்பவண்டும்: 

 முன்வனய அல்லது  ின்வனய சமூக க ோருளோதோர நிவல  ற்றிய ஒப்பீட்டோய்வு 

 வருமோனம் ஈட்டும் ஆற்றலிவன மறுசீரவமத்தல் 

 உ சோர சமூகத்துடன் ஒருங்கிவைதல் 

 கல்வி, நீர் வழங்கல், மின்சோரம், சுகோதோரம் என் னவற்றுக்கோன அணுகல் வசதி 

13.4 அறிக்வகயிடல் பதவவப் ோடுகள்  
 

மோதோந்த கண்கோைிப்பு அறிக்வககள் மற்றும் கோலோண்டு அறிக்வககள் மதியுவரயோளோினோல் 

கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகிற்கு தயோோித்து, சமர்ப் ிக்கப் டுதல் பவண்டும். அதற்கவமய, 

கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகோனது  மோதோந்த அறிக்வககவள மீளோய்வுகசய்து, அவரயோண்டு 

கண்கோைிப்பு அறிக்வககவளத் தயோோிக்கும். மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டத்திற்கவமய 

நிலம்,  ிற கசோத்து வகயகப் டுத்தல்கள் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் நடவடிக்வககள் என் ன 

கசயல் டுத்தப் ட்டுள்ளனவோ என் து கதோடர் ில் கண்கோைிப்பு அறிக்வககள் கவனம் கசலுத்தும். 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களின் வருமோன ஆதோரங்கள், வோழ்வோதோரங்கவள 

மறுசீரவமப் தற்கும், பமம் டுத்துவதற்கும் பமற்ககோள்ளப் ட்ட குறிப் ிட்ட நடவடிக்வககள், 

அவடயோளம் கோைப் ட்ட சிக்கல்கள் மற்றும் அவற்வறத் தீர்ப் தற்கோக பமற்ககோள்ளப் ட்ட 

கசயற் ோடுகள்,  ோதிக்கப் ட்ட மக்களின்   மனக்குவறகள் அல்லது முவறப் டுகளின் சுருக்கம், 

அவற்வறத் தீர்க்க எடுக்கப் ட்ட நடவடிக்வககள் என் னவற்றுடன், அவர்களுடன் நடத்தப் ட்ட 

கலந்துவரயோடல்கள் மற்றும் ஆபலோசவனகளின் சுருக்கத்திவனயும் ஆவைப் டுத்துதல் பவண்டும். 
 

13.5 கவளியக கண்கோைிப்பு  முவறவம            
 

மீள்குடியமர்த்தல் நிகழ்ச்சித் திட்டங்கவள கண்கோைிப் தில் அனு வம் வோய்ந்த கவளியக 

நிறுவனகமோன்றினோல் கவளியக கண்கோைிப்பு ஒன்றும் நடோத்தப் டுதல் பவண்டும். இதற்கோக  

க ோருத்தமோன நிறுவனகமோன்றிவன கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகு பதர்ந்கதடுக்கும். 
மீள்குடியமர்த்தல் நிகழ்ச்சித் திட்டம் ஆரம் ிக்கப் ட்டதன்  ின்னர் கவளியக கண்கோைிப்பு 

கசயற் ோடுகள் ஆரம் ிக்கப் டுதல் பவண்டும். கவளியக கண்கோைிப் ோளரோனவர் ககோழும்பு 

புறநகர் புவகயிரத கருத்திட்டத்தின் கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகில் முன்பனற்ற மீள் மீளோய்வுக் 

கூட்டங்கள் மற்றும்  ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கி அதிகோோிகள் வருவக கூட்டங்கள் என் னவற்றிலும் 

கலந்துககோள்ள பவண்டும். மீள்குடிபயற்ற நடவடிக்வககவள கசயற் டுத்துவதன் முன்பனற்றம், 

இைக்கப் ோட்டுச் சிக்கல்கள், அவற்றிற்கோன திருத்த நடவடிக்வககவள விவோிக்கும் மோதோந்த 

கண்கோைிப்பு அறிக்வககள் மற்றும் கோலோண்டு அறிக்வககவள அவர் கருத்திட்ட முகோவமத்துவ  

அலகு மற்றும் ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கி என் னவற்றுக்கு தயோோித்து சமர்ப் ித்தல் பவண்டும். 

கவளியக கண்கோைிப்புக்கோன விபசட  ைிகள்  ின்வருவனவற்வற உள்ளடக்குதல் பவண்டும்: 

 கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களின் முன் கருத்திட்டத்தின் (இடப்க யர்வுக்கு 

முன்னர்) அடிப் வட தரவுகவள மீளோய்வுகசய்தல். 

 கள அலுவலகங்கள், கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகு மற்றும் ஒவ்கவோரு வீட்டிலும் 

கிவடப் னவோகவுள்ள  திவுகளின் அடிப் வடயில் மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் 

திட்டத்திவன கசயல் டுத்துவதன் முன்பனற்றத்வத சோி ோர்த்தல். 

 குறிப் ிடத்தக்க தன்னிச்வசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் சிக்கல்கள் அவடயோளம் கோைப் டின், 

இைக்க சிக்கல்கவளப்  ோதுகோப் தற்கோக ஆபலோசவன வழங்கல், அத்தவகய 

சிக்கல்கவளத் தீர்ப் தற்கோக சோியோன கசயற்திட்டகமோன்றிவனத் தயோோித்தல். 
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 மீள்குடியமர்த்தல் தோக்கம் குறித்த தகவல்கவள பசகோிப் தற்கும்,  குப் ோய்வு 

கசய்வதற்குமோன க ோருத்தமோன குறிகோட்டிகளின் கதோகுப்க ோன்றிவன அவடயோளம் 

கோைல். 

  ல்பவறு முவறசோர் மற்றும் முவறசோரோ தோக்க  குப் ோய்விற்கு கைக்ககடுப்புக்கவளப் 

 யன்டுத்தல். 

 மீள்குடியமர்த்தல் கசயற்றிறன், விவனத்திறன், தோக்கம் மற்றும் நிவலத்ததன்வம 

ஆகியவற்வற மதிப்பீடுகசய்தல். 

 கற்றுக்ககோண்ட  ோடங்களிலிருந்து எதிர்கோல மீள்குடியமர்த்தற் ககோள்வக உருவோக்கம் 

மற்றும் திட்டமிடல் என் னவற்றக்கோன வழிகோட்டுதல்கவள வழங்குதல். 
 

 ின்வருவன  ோதுகோப்பு கண்கோைிப்புக்கோன சில முக்கிய வவரயவறகளில் அடங்கும்: 

 இறுதி க ோறியியல் வடிவவமப்வ ப்  ின் ற்றி மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் 

திட்டத்திவன  இற்வறப் டுத்தல். 

 தகவல் கவளிப் டுத்தல் மற்றும் மதியுவர வழங்கல். 

 கோைி வகயகப் டுத்தல் மற்றும் இழப்பீடு வழங்கல். 

  ோதிக்கப் ட்ட கட்டவமப்புகள் மற்றும்  ிற கசோத்துக்களுக்கு இழப்பீடு வழங்கல். 

 கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட  மக்கவள பவறிடப் டுத்தல். 

 வருமோன இழப்புக்கோன ககோடுப் னவுகவள வழங்கல் 

 வருமோன மறுசீரவமப்பு நடவடிக்வககவள பமற்ககோள்ளல். 

 கட்டுமோனம் கதோடர் ோன தோக்கங்கவளத் தைித்தல் 

 மனக்குவற வகயோளல் மற்றும் மனக்குவற தீர்த்தல். 
 

கண்கோைிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டு அலுவலர்கள் கருத்திட்டப் ைி மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் 

தளங்கவள தவறோமல்  ோர்வவயிட்டு, சமூகங்கள் மற்றும்  ங்குதோரர்களுடன் கலந்தோபலோசிப் ர். 

அவர்கள் கண்கோைிப்பு முடிவுகள் உள்ளடங்கலோக கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட  மக்களுக்கு 

தகவல்கவள கவளியிடுவதற்கோன உறுதிப் ோட்வட நிரூ ித்து, அவர்களுக்கு கதோடர்ந்தும் 

ஆபலோசவனகள் வழங்கப் டுவதவன உறுதிகசய்வோர். அவர்கள் ஒரு புறம் மீள்குடியமர்த்தல் 

கசயற் ோட்டுத்  திட்ட அமுலோக்கல் முன்பனற்றத்திவன சோி ோர்ப் தற்கோன பதவவப் ோடு மீது 

கவனஞ்கசலுத்துவர். மறுபுறம் இழப்பீடு மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் உதவி உள்ளடஙடகலோக 

 ோதுகோப்பு நடவடிக்வககவள வழங்குவதற்கோன உறுதிப் ோட்வடயும் உறுதிப் டுத்தும்.பமலும், 

அவர்கள் கட்டுமோனம் கதோடர் ோன தற்கோலிக தோக்கங்கள் உள்ளடங்கலோக ஏபதனும் 

மனக்குவறகள் கதோடர் ிலும் கவனம் கசலுத்துவர் மற்றும் கோது தோழ்த்துவர். அத்துடன் அவர்கள் 
மீள்குடியமர்த்தல் கசயற் ோட்டுத் திட்டத்திவனச் கசயல் டுத்துவதிலுள்ள இவடகவளிகவளக் 

கண்டறிந்து,  ோதிப்புகவளத் தைிப் தற்கோகவும் தவிர்ப் தற்கோகவும் அல்லது குவறப் தற்கோகவும் 

கருத்திட்டத்தினோல்  ோதிக்கப் ட்ட மக்களுடன் கலந்தோபலோசித்து, தீர்வுகவளப் க றுவர் மற்றும் 

திருத்த நடவடிக்வககவள பமற்ககோள்வதற்கு அல்லது வசதிகவள ஏற் டுத்திக்ககோடுப் தற்கோக 

தங்கள்  ோிந்துவரகவளயும் கருத்திட்ட முகோவமத்துவ அலகிற்கு சமர்ப் ிப் ர். ஆகபவ, உள்ளக 

மற்றும் கவளியக கண்கோைிப்பு என் து கருத்திட்டத்தின் ஒட்டுகமோத்த நிர்வோகத்தின் ஒரு 

 குதியோகும். 

 


