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எ.வபாதுொன வசாத்து ............................................................................................ 40 

ஏ.தற்காலிக தாக்கங்கள் ........................................................................................... 40 

ஐ.ெருமான சீராக்கம் ............................................................................................... 40 

ஒ.செறிடப்படுத்தல் திட்டம் ..................................................................................... 42 



3 

 

XI. நிறுென ாீதியான ஏற்பாடுகள் ................................................................................. 43 

அ.மனக்குகறககளத் தீர்க்கும்வபாறிமுகற .............................................................. 43 
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அரும்பதங்கள் 

வெட்டுத் திகதி:  உாித்துாிகம வபற்ற நில உாிகமயாளர்கள், குடியிருப்பாளர்கள் குத்தககதாரர்கள் 

இரெற்குடியிருப்பாளர்கள் அல்லது பிறாிடமிருந்து ககயகப்படுத்தப்பட செண்டியுள்ள 

கட்டகமப்புகள், காணி அல்லது குடியிருப்பு அலகுகள் அல்லது பிற வசாத்துக்கள் சபான்றெற்கற 

1950 ஆம் ஆண்டின் காணி ககயகப்படுத்தல் சட்டத்தின் கீழ் ககயகப்படுத்துெதற்கான அறிெித்தல் 

திகதி, வெட்டுத் திகதியாக கருதப்படும். இரெற்குடியிருப்பாளர்கள் முகறசாரா குடிசயறிகள், நில 

ஆக்கிரமிப்பாளர்கள், குத்தகக ெழங்குநர்கள் மற்றும் குத்தககப் வபறுநர்கள் சபான்ற 

உாித்துாிகமயற்றெர்களுக்கான திகதியானது,  கருத்திட்ட குடிசன மதிப்பீட்டுத் திகதி அல்லது 

பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள பிரசதச வசயலாளர்களுடன் கலந்தாசலாசித்து, நிகறசெற்று 

முகொினால் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட குறித்துகரக்கப்பட்ட திகதி,  இழப்பீடு மற்றும்  

செறிடப்படுத்தல் உதெிக்கான வெட்டுத் திகதியாக கருதப்படும். 
 

இடயூறுகள்: தனிப்பட்ட காணி, ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட காணி , குத்தககக்குெிடப்பட்ட காணி, 

ொடககக்கு ெிடப்பட்ட காணி அல்லது பாதிக்கப்பட்ட நபவராருொினால் அல்லது 

வீட்டுடகமயினால் பயன்படுத்தப்பட்ட அத்தககய காணி மீதான  ஏசதனும் ஆதனத்திகன 

கட்டாயமாக ககயகப்படுத்துெதால் நபவராருொின் அல்லது வீட்டுடகமவயான்றின்  சாதாரண 

ொழ்க்ககக்கு, ொழ்ொதார மூலங்களுக்கு அல்லது ொழ்கக  நிலகமயில்  ஏற்படுகின்ற 

இகடயூறுகள் மற்றும்  இகரச்சல், புழுதி, மாசு சபான்றகெகள் 
 

உாித்துகடகம: இடப்வபயர்ெின் பின்னர் தமது சமூக,வபாருளாதார நிலகமககள 

சமம்படுத்துெதற்கும் சீரகமப்பதற்குமாக கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு 

ெழங்கப்பட்ட இழப்பீடு, ெருமான சீரகமப்பு, இகடக்கால ஒத்துகழப்பு,செறிடப்படுத்தல் 

உதெிகள், புதிய குடியிருப்பு அலவகான்றிற்கான செறிடப்படுத்தல் மற்றும் ஏகனய பிற சலுகககள் 

உள்ளடங்கலாக பல்செறுபட்ட நடெடிக்ககககள இது உள்ளடக்கியிருக்கும். இடப்வபயர்ொனது  

வபௌதிக ாீதியான இடப்வபயர்வு மற்றும் வபாருளாதார ாீதியான இடப்வபயர்வு என இரண்டு 

ெடிெங்களில் காணப்படும். நபவராருெர் அல்லது வீட்டுடகமவயான்று கருத்திட்டம் காரணமாக 

இெற்றில் ஏசதனவமான்றிகன அல்லது இரண்டிகனயும் அனுபெிக்கலாம். 
 

உாித்துாிகம மதிப்பீட்டுக் குழு: கருத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட  மக்களுக்குப் சபாதுமான 

இழப்பீடுககள நிர்ணயிப்பதற்கு  ெசதியாக, சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குெிதிகள்  இல்லாதுள்ள, 

மீள்குடியமர்த்தல் வசயல்வநறியுடன் வதாடர்புபற்ற வசயற்பாடுககள, அகமச்சரகெ 

அங்கீகாரத்துடனும் அங்கீகாிக்கப்பட்ட  ஏற்பாடுகள் ஊடாக அரசாங்க நிறுெனங்களின் 

பிரதிநிதிகளின் பங்களிப்புடனும் நிகறசெற்றுெதற்காக தாபிக்கப்பட்ட கருத்திட்ட மதிப்பீட்டுக் 

குழு.(2013 இன் காணி ககயகப்படுத்தல் மீள்குடியமர்த்தல் குழுகெப் சபான்றது) 
 

உாித்துாிகமத் தாயம்: கருத்திட்டத்தின் கீழ் இழப்பீட்டிகனப் வபறுெதற்குத் தகுதியான 

நபர்கள்,வீட்டுடகமகள், சமூகங்களின் ெககககளயும் அெர்களின் ெிசசட உாித்துாிகமககளயும் 

அகடயாளங்கண்டு, பதிவுவசய்து அெற்றிகன சாியான சநரத்தில் சம்பந்தப்பட்ட நிறுெனம் 

அல்லது திகணக்களத்திற்கு உாிய சநரத்தில் ெழங்குதல்.  
 

உபசார சமூகம்: கருத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் செறிடப்படுத்தப்படுகின்ற அல்லது  

மீள்குடியமர்த்தப்படுகின்ற பகுதிகளில் ெசிக்கின்ற மக்கள் , வீட்டுடகமகள் மற்றும் சமூகங்கள்.  
 

ெருமான சீராக்கம்: கருத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் ெருமான மூலங்கள் மற்றும் 

ொழ்ொதாரங்ககள கருத்திட்டத்திற்கு முந்கதய நிகலக்கு உண்கமயான ெடிெில் மீண்டும் 

நிறுவுதல். 
 

ஊறுபயக்கும் உளநிகல:  நிலத்தின்  பகுதிவயான்று ககயகப்படுத்தப்படுெதன் காரணமாக  

மீதமுள்ள நிலத்தின் வபறுமதியில் ஏற்படுகின்ற பாதகமான தாக்கம். 

 



5 

 

இழப்பீட்டுப் பட்டியல்: கருத்திட்ட அமுலாக்கம் காரணமாக பாதிக்கப்படும் அல்லது அழிக்கப்படும் 

நிலத்தின் மீதுள்ள வீடுகள், காணிகள், ெணிக கட்டகமப்புகள் மற்றும் பிற வசாத்துக்களின் 

முழுகமயான மற்றும் துல்லியமான எண்ணிக்கக. 
 

தன்னிச்கசயற்ற குடியமர்த்தல்: அபிெிருத்திக்  கருத்திட்டவமான்றில் நபர்களின் வபௌதீக அல்லது 

வபாருளாதார இடப்வபயர்வுகள் தெிர்க்க முடியாதகெ.  ஆதலால், மக்களின்  ொழ்ொதாரங்கள், 

ெருமானங்கள், வசாத்துத் தளங்கள், சமூக மற்றும் கலாச்சார முகறகமககள வபௌதீக ாீதியான 

இடப்வபயர்ெின் சபாது மீண்டும் கட்டிவயழுப்புெதற்காக கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்படுகின்ற 

நபர்களுக்கு உதவுெது, அவ்ொசற, வபாருளாதார ாீதியாக இடம்வபயரும் சபாது 

கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்படுகின்ற   நபர்களின் ொழ்ொதாரத்கதயும் வசாத்துக்ககளயும் 

சீரகமப்பதற்காக அெர்களுக்கு  சமலும் உதெிகள் ெழங்குெது. 
 

கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள்: கருத்திட்டவமான்றிகன வசயற்படுத்தப்படுெதன் 

ெிகளொக எெசரனும் ஆவளாருெர் அல்லது முகெர் நிறுெனவமான்று அல்லது அதன் கட்டிட 

கட்டகமப்பிகன, காணியிகன (குடியிருப்பு, ெிெசாய அல்லது ெர்த்தக) ெருடாந்த அல்லது நீண்ட 

காலப் பயிர்கள் மற்றும் மரங்ககள அல்லது செசரதும் அகசயா அல்லது அகசயும் 

வசாத்வதான்றிகன பூரணமாகசொ அல்லது பகுதியளெிசல, நிரந்தரமாகசொ அல்லது 

தற்காலிகமாகசொ பயன்படுத்துெதற்சகா அல்லது பயனகடெதற்சகா  அல்லது வசாந்தமாக 

கெத்திருப்பதற்சகா, உாிய உாிகமகய இழக்கின்ற நபர்கள். 
 

புனரகமத்தல்: கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்படுகின்ற மக்களின் ெருமானங்கள், ொழ்ொதாரங்கள் 

மற்றும் சமூக முகறகமககள மீளத் தாபித்தல் மற்றும் சமம்படுத்துதல். 
 

செறிடப்படுத்தல்: கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மற்றும்  அெர்களது அகசயும் 

வசாத்துக்ககள புதிய இடவமான்றுக்கு நகர்த்துதல், அதில் குடியிருப்புக்ககளயும் ெணிக 

தளங்ககளயும் உட்கட்டகமப்பு ெசதிககளயும்  ஏற்படுத்தல் மற்றும் அக்காணியிகன 

அபிெிருத்திவசய்தல்.  
 

செறிடப்படுத்தற் திட்டம்: கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் வபௌதீக ாீதியான 

இடப்வபயர்ொனது மீள்குடியமர்த்தற் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்தின் ஓர் அங்கம்  எனில், 

கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் ெருமானத்திகன சீரகமத்து அதகன 

சமம்படுத்துெதும், உபசார சமூகத்துடன் அெர்களின் சுமூகமான சமூக ஒருங்கிகணப்பிகன 

பலப்படுத்துெது,  செறிடப்படுத்தற் திட்டத்தின் முக்கிய கூறுகளாக அகமயும்.  
 

மாற்றீட்டுச் வசலவு: இழந்த வசாத்துக்ககள மாற்றீடுவசய்ெதற்கும் வகாடுக்கல் ொங்கல் 

வசலவுககள ஈடுவசய்ெதற்கு சதகெயான வதாககயிகனத் தீர்மானிப்பதற்கு வசாத்துக்களின் 

மதிப்பீட்டு முகறகம உதவுகிறது. இம் மதிப்பீட்டு முகறகமயில் கட்டகமப்புகள் மற்றும் 

வசாத்துக்களின் சதய்மானப் வபறுமதி கருத்திற் வகாள்ளப்படமாட்டாது. வபாதுச் சசகெகள், 

ொடிக்ககயாளர்கள் மற்றும் ெழங்குநர்கள் சசகெகளுக்கான அணுகல் காரணமாக ஏற்பட்ட 

நட்டங்ககள நாணய நியதியில் எளிதில் மதிப்பிடசொ அல்லது ஈடுவசய்யசொ முடியாதுள்ளது. 

ஆதலால், கருத்திட்டமானது, கலாச்சார ாீதியாக ஏற்றுக்வகாள்ளப்படக்கூடிய ெளங்கள் மற்றும் 

உகழப்பதற்கான ொய்ப்புகள் என்பனெற்றுக்கு சமமான அணுககல ஏற்படுத்தல். 
 

மீளக்குடியமர்த்தல்: இழப்பீடு ெழங்கல், மற்றும் செறிடப்படுத்தல் என்பனெற்றிகன 

உள்ளடக்குகின்ற கருத்திட்டவமான்று   நபர்களின் தன்னிச்கசயற்ற வபௌதீக அல்லது வபாருளாதார 

ாீதியான இடப்வபயர்ெிற்கு காரணமாக அகமயுவமனில், அத்தககய இடப்வபயர்ெின் 

ெிகளவுககளக் கட்டுப்படுத்துெதற்காக மீள்குடியமர்த்தற் வசயற்பாடு நடெடிக்கக எடுக்கிறது. 
 

மீள்குடியமர்த்தல் ெரவுவசலவுத் திட்டம் : மீள்குடியமர்த்தல் வசயற் திட்டவமான்றின் அகனத்து 

ெககச் வசலெினங்களினதும் ெிாிொன வசலவு நிகலக் குகலவு ஒன்றிகனக் வகாண்டிருக்கும். இது 

கருத்திட்டச் வசலெின் ஓர் அங்கமாகும். 
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மீள்குடியமர்த்தல் ெிகளவுகள்: வீடுகள், சமூகங்கள், ெிகள நிலங்கள், ெருமானம் ஈட்டும் 

வசாத்துக்கள் மற்றும் ெருமான மூலங்கள், ெளங்கள், கலாச்சாரத் தளங்கள், சமூக கட்டகமப்புகள், 

ெகலயகமப்புக்கள் மற்றும் பிகணப்புக்கள், கலாச்சாரச் சின்னங்கள் மற்றும் பரஸ்பர உதெிப் 

வபாறுமுகற என்பன உள்ளடங்கலாக வபௌதீக மற்றும் வபௌதீகமல்லாத  வசாத்துக்களின் இழப்பு 

இதுொகும். 
 

மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டம்: மீள்குடியமர்த்தல் மூசலாபாயம், குறிக்சகாள்கள், 

உாித்துாிகமச் வசயற்பாடுகள், வபாறுப்புகள், கண்காணிப்புகள், மதிப்பீடுகள் மற்றும் 

அறிக்ககயிடல்கள் என்பனெற்றுடன் அகமொக்கப்பட்ட ெரவுவசலவுத் திட்டத்துடனான 

காலெகரயகற வசயற் திட்டம். 
 

துண்டாடல்: காணிவயான்றின் நடுத்தரப் பகுதிகய வபாது சநாக்கவமான்றிற்காக 

ககயகப்படுத்துெதன் காரணமாக நில உாித்தாண்கமயிகன இரண்டு அல்லது பல பகுதிகளாகப் 

பிாித்தல். 
 

சமூக ஏற்பாடு:தன்னிச்கசயற்ற பிரதான மீள்குடியமர்த்தற் வசயற்பாடுகள் வதாடர்பில் 

தீர்மானங்ககள எடுப்பதற்கு முன்னர் கருத்திட்டத்தின் நிகறசெற்று முகெர் நிறுெனத்தால் 

கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்படுகின்ற மக்களுடன் கலந்தாசலாசிக்கும் வசயல்முகற 
 

உாிகமயாளருக்கான வபறுமதி: உண்கமயான வசலெினத்திகன அடிப்பகடயாகக் வகாண்ட நில 

உாிகமயாளருக்கான மதிப்பீடு. 
 

இலகுெில் பாதிப்கடயக்கூடிய மக்கள்: மீள்குடியமர்த்தல் ெிகளவுகள் காரணமாக 

ெிகிதாசாரமாக பாதிக்கப்படக்கூடிய ஏகழகள் மற்றும் உதெியற்ற மக்களின் தனித்துெமான 

குழுக்கள், அெர்களில் ெசயாதிபர்கள், இகளஞர்கள், அங்கவீனமுற்ற மக்கள், ஏகழகள், 

தனிகமப்படுத்தப்பட்ட குழுக்கள் மற்றும் குடும்ப ஒத்துகழப்பின்றி  வபண் தகலகமக் குடும்பங்கள். 
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கருத்திட்ட ெகரபு 

 

 

வகாழும்பு புறநகர் புககயிரதக் கருத்திட்டத்தில் எல்கல ெகரபு 
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இலங்கக :வகாழும்பு புறநகர் புககயிரதக் கருத்திட்டம் 

 

மீள்குடியமர்த்தற் பணிச் சட்டகம் 
 

 

I. அறிமுகம் 

1.1 உத்சதச  இலங்கக வகாழும்பு  புறநகர் புககயிரதக்  கருத்திட்டத்திற்கான மீள்குடியமர்த்தற் 

வசயற்திட்டங்ககள உருொக்குதல், வசயல்படுத்துதல்,கண்காணித்தல் மற்றும் ெழிநடாத்தல் 

என்பனெற்றுக்கான வகாள்கககள் மற்றும் நகடமுகறகள் என்பனெற்கற மீள்குடியமர்த்தற் 

பணிச்சட்டகம் சகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. இக்வகாள்கககள் மற்றும் நகடமுகறகள், நாட்டுச் 

சட்டங்கள், ஒழுங்குெிதிகள், சம்பந்தப்பட்ட அகமச்சரகெப் பத்திரங்கள், அரசாங்க 

கட்டகளகள், ெழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் 2009 ஆம் ஆண்டில் ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியினால் 

வெளியிடப்பட்ட பாதுகாப்புக் வகாள்கக அறிக்ககயிலுள்ள தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் 

வகாள்ககக் கூறுகளிலிருந்து உருொக்கப்பட்டுள்ளது.  உப கருத்திட்டவமான்றுக்கு அல்லது 

கருத்திட்ட கூவறான்றிற்கு மீள்குடியமர்த்தற் வசயற்றிட்டவமான்றிகன  உருொக்கி, 

வசயற்படுத்துககயில்  கருத்திட்ட நிகறசெற்று நிறுெனம் பூர்த்திவசய்திருக்க செண்டிய  

குறிப்பீடுவசய்யப்பட்ட சதகெப்பாடுககள   மீள்குடியமர்த்தற் பணிச் சட்டகம்  வதளிொக 

எடுத்துகரக்கின்றது. 
 

1.2 ஆய்ந்தறிதல் மற்றும் ெககப்படுத்தல் படிெங்ககளப் பயன்படுத்தி மீள்குடியமர்தலுக்கான 

உள்ளார்ந்த தாக்கங்ககள மீள்குடியமர்த்தற் பணிச் சட்டகம் அகடயாளங் காண்கிறது. உப 

கருத்திட்டங்கள் அல்லது கருத்திட்டக் கூறுகளுடன் ஏற்புடகமயாக்கப்படுகின்ற வகாள்கக 

மற்றும் சட்ட பணிச் சட்கம் என்பனெற்றிகன மீள்குடியமர்த்தற் பணிச் சட்டகம் சுருக்கமாக 

ெிபாித்து, சமூகத் தாக்க மதிப்பீட்டுக் கட்டகமப்பிகனயும் வபாது மதியுகரகளின் 

சதகெப்பாடுககளயும் இச்சட்டகம் சகாடிட்டுக்காட்டுகிறது. சமலும், மீள்குடியமர்த்தல் 

வசயற்பாட்டுத் திட்டத்திகன நகடமுகறப்படுத்துககயில் ஏற்படுகின்ற  மனக் குகறகள் மற்றும் 

குகறபாடுககள நிெர்த்திவசய்கின்ற வபாறிமுகற சார்ந்த வகாள்கககள், நகடமுகறகள் மற்றும் 

மீள்குடியமர்த்தல் கருத்திட்ட அமுலாக்கல் ெிகளவுகள் என்பனெற்கறயும் இது கண்காணித்து, 

கருத்திட்ட அமுலாக்கலுக்குத் சதகெயான நிறுென ாீதியான ஏற்பாடுகள் மற்றும் 

கருத்திட்டத்துடன் இகணந்து அதன் ஓர் அங்கமாக  மீள்குடியமர்த்தல் ெரவுவசலவுத் 

திட்டத்திகன  எவ்ொறு தயாாிக்கலாம் என்பது பற்றியும் இத்திட்டம் ெிளக்குகிறது. ஒவ்வொரு 
மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டு திட்டமும், அது வசயற்படுத்தப்படுெதற்கு முன்னர்,  அது 

மீள்குடியமர்த்தற் பணிச்சட்டகத்தின் சதகெப்பாடுககளப் பின்பற்றித் 

ெடிெகமக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதகன  ஆசிய  அபிெிருத்தி ெங்கி மீளாய்வுவசய்து அங்கீகாரம் 

ெழங்குகிறது. 
 

1.3 இக் கருத்திட்டத்திற்கான நிகறசெற்று முகெர் நிறுெனமாக சபாக்குெரத்து மற்றும் சிெில் 

ெிமான சபாக்குெரத்துச் சசகெகள் அகமச்சு வசயற்படுகின்றது. கருத்திட்டத்தின் ஒவ்வொரு 
உப கருத்திட்டத்திற்கும் ஒவ்வொரு மீள்குடியமர்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்திகன 

ெடிெகமத்தல், கருத்திட்டத் தளங்களில் வபௌதீக ாீதியாக எந்தவொரு பணியும் 

ஆரம்பிக்கப்படுெதற்கு முன்னர் அெற்றிகன மீளாய்வுவசய்து, ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியின் 

அங்கீகாரத்திற்காக சமர்ப்பிப்பதல் மற்றும்  மீள்குடியமர்த்தற் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்திகன 

அமுல்படுத்தல்,  அதன் அமுலாக்கம் மற்றும் அறிக்ககயிடல் ெிகளவுககளக் கண்காணித்தல் 

என்பன நிகறசெற்று முகெர் நிறுெனத்தின் வபாறுப்பாகும். கருத்திட்டமானது, உப 

கருத்திட்டங்களாக அல்லது கூறுகளாக பிாிக்கப்படுமாயின், ஒவ்வொரு உப கருத்திட்டத்திற்கும்  

அல்லது கூறுகளுக்கும் ஒவ்வொரு அமுலாக்கல் முகெர் நிறுெனம் காணப்படுதல் செண்டும். 

சமற்குறித்த அமுலாக்கல் முகெர் நிறுெனமானது  நிகறசெற்று முகெர் நிறுெனங்களிடமிருந்து  

ெழிகாட்டலிகனப் வபற்று, நிகறசெற்று முகெர் நிறுெனத்திற்கு சநரடியாக அறிக்ககயிடுெதும் 

அதன் வபாறுப்பிலுள்ளதாகும். 
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1.4 இச்சூழ்நிகலயில், வகாழும்பு  புறநகர் புககயிரதக்  கருத்திட்டத்துடன் வதாடர்புற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல் பணிச் சட்டகத்திற்கான சதகெயானது, உண்கமயிசலசய, அபிெிருத்தி 

வசயற்பாடுகளுக்காக பன்முகத் வதாகுதி நிதியளிப்பு ெசதிவயான்றிகன செண்டிநிற்கின்ற 

சதகெகள் மூலம்  உருொகின்றது. பன்முகத் வதாகுதி நிதியளிப்பு ெசதி மற்றும் அதன் 

முதற்வதாகுதிக் வகாடுப்பனவு என்பனெற்றிற்கு ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கி அங்கீகரம் 

ெழங்குெதற்கு முன்னர் பன்முகத் வதாகுதி நிதியளிப்பு ெசதியானது மீள்குடியமர்த்தற் பணிச் 

சட்டகம் ஒன்றிகன செண்டிநிற்கின்றது.சமலும், வகாள்கக மற்றும் சட்டப் பணிச்சட்டகம், 

உாித்துாிகமத் தாயம் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தற் வசயற்பாட்டுத் திட்டங்ககள 

வசயல்படுத்துெதற்கான  நிறுென ாீதியான ஏற்பாடுகள் என்பன சபான்ற வபாதுொன 

ெிடயங்ககள மீள்குடியமர்த்தல்  வசயற்பாட்டு திட்டங்களில் ஒருங்கிகணத்து, உப கருத் 

திட்டங்கள் அல்லது கூறுகளில் மீள்குடியமர்த்தல் கருத்திட்டத்திற்கு மீள்குடியமர்த்தற் 

பணிச்சட்டகம் எதிர்காலத்தில் உதெவுள்ளது.சமலும், உள்நாட்டு ஒழுங்குமுகறப் 

பணிச்சட்டகத்திலும் ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியின் தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் 

பாதுகாப்புக் வகாள்ககயிலும் காணப்படுகின்ற மீள்குடிசயற்றத்துடன் வதாடர்பான சிறந்த 

நகடமுகறககள வதாடர்ந்தும் பின்பற்றுெதற்கான கடன்வபறுநாின் உறுதிப்பாட்டிகனயும் 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட மீள்குடியமர்த்தற் பணிச் சட்டகம் எடுத்துக் காட்டுகின்றது. 

 

II. கருத்திட்டம் 

1.5 இலங்ககயின் சதசிய அபிெிருத்தியில் முக்கியமானவதாரு அபிெிருத்தித் திட்டமாக வகாழும்பு 

புறநகர் புககயிரதக் கருத்திட்டம் அகமந்துள்ளது. இது வகாழும்பு புறநகர் பகுதிகளிலுள்ள 

புககயிரத ெகலப்பின்னல், புககயிரத சசகெகள் மற்றும் ஏகனய ெசதி ொய்ப்புக்ககள 

சமம்படுத்தும் சநாக்கில் ெடிெகமக்கப்பட்டுள்ளது. இக் கருத்திட்டம் அடுத்துெரும் 20 

ஆண்டுகளில் புககயிரதப் பாகத ெகலப்பின்னல்கள் மற்றும் சசகெகள் என்பனெற்றுக்கான  

அதிகாித்த சதகெககளப் பூர்த்திவசய்யுவமன எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வபாருந்தக்கூடிய 

அதிநவீன வதாழில்நுட்பம் மற்றும் உலகளாெிய ாீதியிலான சிறந்த நகடமுகறகள் 

என்பனெற்றுடன் புககயிரத உட்கட்டகமப்கப நவீனமயமாக்குெதன் மூலம் உயர்தரத்திலான 

புககயிரத சபாக்குெரத்து சசகெககள ெழங்குெசத இக்கருத்திட்டத்தின் முக்கிய சநாக்கமாகும். 

சமம்பட்ட பாதுகாப்பு நுண் திறன் கருெிகள், சமிக்கஞ அகமப்புகள் என்பனெற்றிகனப் 

வபாருத்துதல், பயண சநரத்திகனக் குகறத்தல், பஸ்ஸிலிருந்தும் தனியார் சென்கள் அல்லது 

கார்களிலிருந்தான புககயிரதத்திற்கான  இகடமாற்றல் ெசதியிகன  அதிகாித்தல் மூலம் 

டிக்வகட் கட்டணம் ெருமானத்திகன அதிகாித்தல் மற்றும் ெருமானகக் கசிெிகனக் குகறத்தல்  

என்பனெற்றின் மூலம் இந் சநாக்கம் அகடயப்வபறவுள்ளது. 

1.6 வகாழும்பு புறநகர் புககயிரத சமம்பாட்டு கருத்திட்டம் பல்செறுபட்ட பிரதிபலன்ககளக் 

வகாண்டுள்ளது. பயணிகளுக்கு ெிகனத்திறனும் வசலவு குகறந்ததுமான புககயிரத 

சசகெயிகன ெழங்குெது அெற்றுள் பிரதானமானதாகும். இதன் மூலம் புககயிரத சசகெயானது 

வபரும்பாலும், அதிக மக்களினால் பயன்படுத்தப்படும் சபாக்குெரத்து சாதனமாக 

பாிணாமம்வபறும் என்பசதாடு மாத்திரமல்லாது, வகாழும்புக்குள் ெரும் ொகனங்களின் 

எண்ணிக்ககயிகனயும் கட்டுப்படுத்தி, நகாினுள் ஏற்படுகின்ற ொகன வநாிசலிகனக் 

கட்டுப்படுத்துெதற்கான ஒரு தீர்ொகவும் அகமயும். இத்திட்டம் பயணிகளின் நலன்கருதி, 

குறிப்பாக, வபண்கள் மற்றும் குழந்கதகளின் வசௌகாியம் மற்றும் பாதுகாப்பு என்பனெற்றிகனக் 

கருத்திற்வகாண்டு, புககயிரத நிகலயங்ககள நவீனமயமாக்கிப் பயணிகளின் பாதுகாப்கப 

அதிகாிப்பதகனயும் சநாக்காக் வகாண்டு வசயற்படவுள்ளது. புககயிரத சசகெயிகன 

இலத்திரனியல் மயப்படுத்தலிகன இலக்காகக்வகாண்ட இத்திட்டமானது, பாெகனயிலுள்ள 

புககயிரதப் பாகதககளப் புனரகமத்து, அெற்றிற்குச் சமாந்தரமாகப் புதிய புககயிரதப் 

பாகதககளயும் நிர்மாணிக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளது. இது ொகனப் புகக   வெளிசயற்றம் மற்றும் 

ஒலி மாசகடதல் என்பனெற்றிகனக் கட்டுப்படுத்தி சிறந்த தரமான காற்சறாட்டத்திகன 

ஏற்படுத்தி, சுற்றுச்சூழலிலும் நல்ல பிரதிபலன்ககள சமம்படுத்துெதற்கும் ஒத்துகழப்பு ெழங்கும் 
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என்பசதாடு மாத்திரமல்லாது, சபாக்குெரத்துத் துகறயிலுள்ள ஏகனய அகனத்துப் 

பங்குதாரகளுடனும் கூட்டிகணந்து ெிகனத்திறனும்  ஒருங்கிகணந்ததுமான சபாக்குெரத்து 

சசகெயிகனப்   பராமாிக்கும் எனவும்  நம்பப்படுகிறது. 

1.7 வகாழும்பு புறநகர் புககயிரத சமம்பாட்டு கருத்திட்டத்தின் முக்கிய உப கருத்திட்டங்கள்: 

 தற்சபாது ஒற்கற ெழிப் புககயிரதப் பாகதயாகவுள்ள களனிவெளிப் புககயிரதப் பாதயில் 

மருதாகன முதல் பாதுக்க ெகரயிலான பகுதிகய இரட்கட ெழிப் புககயிரதப் பாகதயாக 

தரமுயர்த்தல் மற்றும் நவீனமயப்படுத்தப்பட்ட புககயிரத நிகலயங்கள் மற்றும் சமிக்கஞ 

முகறகமயுடன் (களனிவெளிப் புககயிரதத் துகண திட்டம்) தற்சபாதுள்ள பாதுக்கக 

முதல் அெிசாெகள ெகரயான  ஒற்கற ெழிப் புககயிரதப் பாகதயிகன சமம்படுத்துதல். 

 பிரதான புககயிரதப் பாகதயில் மருதாகன முதல் ராககம ெகரயில் நான்கு ெழிப் 

புககயிரதப் பாகதகளாகவும், றாககம முதல் வெயாங்வகாட ெகரயிலான புககயிரதப் 

பாகதயிகன மூன்று ெழி புககயிரதப் பாகதகளாகவும்  அபிெிருத்தி வசய்ெசதாடு, 

தற்சபாகதய வெயாங்வகாகட முதல் ரம்புக்ககன ெகரயிலான இரட்கட ெழிப் 

புககயிரதப் பாகதயிகன நவீனமயப்படுத்தல். 

 வகாழும்பு சகாட்கட முதல் பாணந்துகற ெகரயான ககரசயாரப் புககயிரதப் 

பாகதயிகன மூன்று ெழி புககயிரதப் பாகதகளாக அபிெிருத்தி வசய்தல் மற்றும் 

தற்சபாதுள்ள பாணந்துகற முதல் களுத்துகற ெகரயான இரட்கட ெழிப் புககயிரதப் 

பாகதகய புனரகமத்தல். 

 புத்தளப் புககயிரதப் பாகதயில் றாககம முதல் நீர்வகாழும் ெகரயிலான பாகதகய  

இரட்கட ெழிப் புககயிரதப் பாகதயாக அகமத்தல் மற்றும், கடுநாயக்க பண்டாரநாயக்க 

சர்ெசதச ெிமான நிகலயத்திற்கான புககயிரதப் பாகதயிகன குறித்த பாகதசயாடு 

ஒன்றிகணத்தல்.  

2.4. களனவெளிப்  புககயிரதப் பாகத  உப கருத்திட்டம் தற்சபாது தயாாிக்கப்பட்டு ெருகின்றது. பிற 

உப கருத்திட்டங்ககளப் வபாறுத்தெகரயில், அெற்றிற்கான ஆரம்ப சமூக உப கருத்திட்டங்கள் 

தயாாிக்கப்படுகின்றன. இந்த  மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டு திட்டத்திகன, வகாழும்பு புறநகர் 

புககயிரத கருத்திட்டத்தின்  அகனத்து உப  கருத்திட்டங்களுக்கும்  ஏற்பகடகமயாக்கப்படும்  

 

III மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்வமான்றிகன உருொக்கல்  

1.8 வகாழும்பு புறநகர் புககயிரதக் கருத்திட்டத்தின் உப கருத்திட்டங்கள் அல்லது கூறுகளின் 

ஒவ்வொரு பிாிெிற்குமாக தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் தாக்கங்ககளக் வகாண்டுள்ள 

மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டவமான்று ெகுக்கப்படும். கருத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 

நபர்கள், சமூக நிறுெனங்கள், தன்னார்ெ வதாண்டு நிறுெனங்கள் மற்றும் ெடிெகமப்பு 

வபாறியாளர்கள் சபான்ற பங்குதாரர்களுடன் கலந்தாசலாசித்தும், கருத்திட்ட முகாகமத்துெ 

அலகிலுள்ள மீள்குடியமர்த்தல் நிபுணர்களின் உதெியுடனும் நிகறசெற்று முகொினால்  

மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டம் உருொக்கப்படும். இது இலங்ககயின் 

ஒழுங்குமுகறப்படுத்தல் மற்றும் வகாள்ககப் பணிச்சட்டகத் சதகெப்பாடுகள், தன்னிச்கசயற்ற 

பாதுகாப்பான மீள்குடியமர்த்தல் வகாள்ககக் சகாட்பாடுகள் மற்றும் ஆசிய  அபிெிருத்தி 

ெங்கியின் நகடமுகறகள் என்பனெற்றிலுள்ள ஏற்பாடுககள அடிப்பகடயாகக் 

வகாண்டகமந்திருக்கும். கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மற்றும் ஏகனய பிற 

பங்குதாரர்களுடன் கலந்துகரயாடி, மீள்குடியமர்த்தல் வதாடர்பான தகெல்கள் சசகாிக்கப்பட்டு, 

மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டம் தயாாிக்கப்பட்டு, சிங்களம் அல்லது தமிழில் அல்லது 

இரண்டு வமாழிகளிலும் வபாதுமக்களுக்கு இலகுெில் வபற்றுக்வகாள்ள முடியுமான ெககயில் 

வபாதுொன இடங்களில் கெக்கப்பட்டிருக்கும். சமலும், இத் திட்டமானது, கருத்திட்டத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் வதாகக கணக்வகடுப்பு பற்றிய சுருக்கம், கருத்திட்டத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களின் சமூக வபாருளாதார நிகலகமகள் பற்றிய  மதிப்பீடு மற்றும் 

பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்கள் அெற்றின் உாித்துாிகமகள், மீள்குடியமர்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டம் 

மற்றும் மனக்குகறககளத் தீர்க்கும் ெழிமுகறகள் என்பனெற்றிகனச் வசயல்படுத்துெதற்கான 
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நிறுென ாீதியான வபாறிமுகறகள், ெலுொன ெருமான மறுசீராக்கம் மற்றும் சமம்பாட்டு 

மூசலாபாயம், ெரவுவசலவுத் திட்டம், கால அட்டெகண, மற்றும் ெிாிொன கண்காணிப்பு 

குறிகாட்டிகள் மற்றும் கண்காணிப்பு வபாறிமுகற என்பனெற்றிகன உள்ளடக்கியிருக்கும். 
 

1.9 மீள்குடியமர்த்தல் ஒழுங்குறுத்தல் பணிச்சட்டகம் மற்றும் ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியின் 

தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் பாதுகாப்புக் வகாள்ககக் சகாட்பாடுகள் என்பன  

உள்நாட்டில் மாற்றமுறாதிருப்பின், இந்த மீள்குடியமர்த்தற் பணிச்சட்டகத்தில் சகாடிட்டுக் 

காட்டப்பட்டுள்ள வகாள்ககச் சட்ட பணிச் சட்டகம் மற்றும் உாித்துாிகமத் தாயம்  (மற்றும் 

இழப்பீட்டுப் பணிச் சட்டகம்) என்பனெற்கற மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டம் 

பின்பற்றும். ஒவ்வொரு மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டமும் மீளாய்வு மற்றும் அங்கீகாரம் 

என்பனெற்றுக்காக ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கிக்கு சமர்ப்பிக்கப்படும். மீள்குடியமர்த்தல் 

வசயற்பாட்டுத் திட்டவமான்றிகன உருொக்குெதற்கான ெழி காட்டுதல்கள் பின்னிகணப்பு I 

இல் ெிபாிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

1.10 மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டவமான்று உருொக்கப்படுககயில் பின்ெரும் 

நகடமுகறகள் பின்பற்றப்படுகின்றன: 
 

 வபாறியாளர்கள் மற்றும் கருத்திட்ட அதிகாாிகளின் உதெியுடன் கருத்திட்ட 

பரப்வபல்கலயிகன துல்லியமாக அகடயாளம் காணல், காணி மற்றும் காணி அபிெிருத்தி 

அகமச்சு மற்றும் நில அளகெயாளர் திகணக்களம் சபான்ற சம்பந்தப்பட்ட அகமச்சுக்கள் 

மற்றும் முகெர் நிறுெனங்கள் என்பனெற்றிலிருந்து ெடிெகமப்பு ெகரபடங்கள் மற்றும் 

பிற தகெல்ககளப் வபற்றுக்வகாள்ளல். சமூக, வபாருளாதார தாக்கக் கணக்வகடுப்புக்கான 

ஆரம்ப கட்டத்திகன அடிப்பகடயாகக் வகாண்டு, இரண்டாம் நிகல மூலங்களிலிருந்து 

மக்கள்வதாகக பாிமாணம் மற்றும் வீட்டுடகமகளின் எண்ணிக்கககயத் தீர்மானித்தல். 
 

 ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியின் தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் தாக்க ெககப்படுத்தற் 

படிெத்திகனப் (பின்னிகணப்பு III ) பயன்படுத்தி, உப  கருத்திட்டம் அல்லது கூறுகள் மீது 

சாத்தியமான மீள்குடியமர்த்தல் தாக்கங்ககள ெககப்படுத்தல். கருத்திட்ட முகாகமத்துெ 

அலகுடன்  கலந்தாசலாசித்து ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியின்  கருத்திட்டக் குழுொனது, 

தன்னிச்கசயற்ற  மீள்குடியமர்த்தல் தாக்கங்களின் ஆரம்ப கட்ட  ஆயந்தறிதல் மற்றும் 

ெககப்படுத்தலிகன சமற்வகாள்கிறது. 
 

 கருத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்படுபெர்கள் மற்றும் ஏகனய பிற பங்குதாரர்களின் கருத்துக்கள், 

முன்வமாழிவுகள் மற்றும் அெர்களின் சதகெப்பாடுகள், ெிருப்பத்சதர்வுகள் மற்றும் 

அக்ககறகள் பற்றிய புாிதகலப் வபற்றுக்வகாள்ெதற்காக அெர்களுடன் 

கலந்துகரயாடல்ககள நடாத்துதல். நபர்கள், வீடுகள் மற்றும் சமூகங்கள் மீதான 

சமாசமான மீள்குடியமர்த்தல் தாக்கங்ககளக் குகறப்பதற்காக மீள்குடியமர்த்தல் 

வசயற்பாட்டுத் திட்டத்தில் அெர்களுக்குத் தீர்வுககளப் வபற்றுக்வகாடுத்தல். 
 

 குடிசனத் வதாகக மதிப்பீடு மற்றும் வீட்டுடகமகள் பற்றிய கணக்வகடுப்பு வதாடர்பில்  

சபாதுமான அண்கமக் கால சமூக வபாருளாதார தரவுகள் இல்லாதிருப்பின், 

பாதிக்கப்படக்கூடிய குடும்பங்களின் மாதிாி சமூக, வபாருளாதார தாக்க மதிப்பீட்டுக் 

கணக்வகடுப்வபான்றிகன சமற்வகாள்ளல். (ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியின்  

கலந்தாசலாசகனயின் சபாது மாதிாிப் பாிமாணம் தீர்மானிக்கப்படும்) இது வபாதுொக 

பாதிக்கப்பட்ட வீட்டுடகமகளின் மதிப்பிடப்பட்ட வமாத்த எண்ணிக்ககயில் ஏறத்தாள 

20% ஆக காணப்படும். கணக்வகடுப்பின் சபாது கண்டுபிடிக்கப்பட்டகெகள் 

மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்திலுள்ள கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களின் சமூக வபாருளாதார சுயெிெரத்திற்கான தரவு மற்றும் தகெல்ககள ெழங்கும். 
 

 பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள், வீடுகள் மற்றும் சமூகங்களின் எண்ணிக்கககயத் திருத்தி, 

இறுதியாக்கப்பட்ட பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள், வீடுகள் மற்றும் சமூகங்கள் பற்றிய ெிாிொன 

அளவீட்டுமுகற ஆய்வுகள் பூர்த்திகடந்ததன் பின்னர் குடிசனத் வதாககக் கணக்வகடுப்பு 

(குடிசனத் வதாகக பதிவு) மற்றும் இழப்புப் பட்டியல் என்பனெற்றிகனத் தயாாித்தல். 
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சிலசெசள மாதிாி கணக்வகடுப்பிகன சமற்வகாள்ெதற்குப் பதிலாக குடிசனத் வதாகக 

கணக்வகடுப்கப நடாத்துெதற்கு நிகறசெற்று முகெர் தீர்மானிக்கலாம். ஆயினும், 

இதற்கான காரணங்கள் மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்தில் ெிளக்கப்படுதல் 

செண்டும். 

 கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் நிலம்,  நிலசபாக உாிகமகளின் ெகககள் 

மற்றும் ஏகனய வசாத்து இழப்புகள் வதாடர்பில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டகெகள்  என்பன 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட மீள்குடியமர்த்தல் பணிச்சட்டகத்தில் ெிபாிக்கப்பட்டுள்ள 

உாித்துாிகமத் தாயத்துடன் இணங்கிச்வசல்லும் ெககயில் உாித்துாிகமத் தாயத்திகனத் 

தயாாித்தல். உள்நாட்டு ஒழுங்குறுத்தல் பணிச்சட்டகம் மற்றும் ஆசிய அபிெிருத்தி 

ெங்கியின் தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் பாதுகாப்புக் வகாள்கக என்பனெற்றிற்கு 

அகமய, உாித்துாிகமத் தாயமானது, முக்கிய ெககயான இழப்புக்ககள  அெற்றுக்கு 

சநவரதிரான உாித்துாிகமகளுடன் சுருக்கமாக ெிளக்கும். சமலும், கருத்திட்டத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் மற்றும் சமூகங்களுக்கும் உாித்துாிகமககள 

ெிநிசயாகிப்பதற்குப் வபாறுப்பானெர்கள் யார் என்பதகனயும், அதற்காக 

பின்பற்றப்படசெண்டிய நகடமுகறகள் என்ன என்பதகனயும் இது எடுத்துக்காட்டும்.  

(பின்னிகணப்பு IV இலுள்ள உாித்துாிகமத் தாயமானது இழப்புக்களின் ெகககள் மற்றும் 

கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் ெகககள் என்பனெற்றிகன எடுத்துக் 

காட்டுகிறது) அவ்ொசற, உாித்துாிகமத் தாயமானது, குறிப்பிட்ட தன்னிச்கசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல் தாக்கவமான்றிகன உள்ளடக்கியிருக்காத செகளயில் அதகன 

குடித்வதாகக மதிப்பீட்டாய்வு மற்றும் சமூக,வபாருளாதார மதிப்பீடு வதாடர்பில்  

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ெிடயங்ககள அடிப்பகடயாகக் வகாண்டு மீள் குடியமர்த்தல் 

வசயற்பாட்டுத் திட்டத்தில் மிக ெிாிொக ெிளக்கலாம். சமலும், அகடயாளங் காணப்பட்ட  

புதிய உாித்துாிகமகள் பற்றிய சுருக்கக்  குறிப்புக்ககள  மீள்குடியமர்த்தல்  வசயற்பாட்டுத் 

திட்டத்திலுள்ள உாித்துாிகமத் தாயத்தினுள் சசர்க்கலாம். எனினும், அடிப்பகடயான  

உாித்துாிகமத் தாயத்தில் ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியினால் உடன்பட்ட மற்றும் 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட ெிடயங்ககள ெங்கியின் அங்கீகாரமின்றி கூட்டசொ அல்லது 

குகறக்கசொ முடியாது. 
 

 வபளதீக ாீதியாக இடம்வபயர்ந்த நபர்கள் மற்றும் வீட்டுடகமகளின் நலன் கருதி ெிாிொன 

செறிடப்படுத்தல் திட்டவமான்றிகனத் தயாாித்தல். செறிடப்படுத்தப்படும் இடங்களுக்கு 

குடிவபயரத் தயாராகும் ெகர அல்லது கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் அல்லது 

பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள், ஏசதனும் இருபின், அெர்களுக்கு ஊக்குெிப்புத்வதாகக 

மற்றும் சமலதிக வகாடுப்பனவுகளுடன் சுயமாக செறிடம் வசல்லத் சதர்ந்வதடுக்கும் 

ெகரயில் எந்தவொரு நபரும் அல்லது குடும்பமும் வபௌதீக ாீதியாக இடம் 

வபயராமலிருத்தல். 
 

 கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட அகனொினதும் நலன்கருதி  ெருமானம், ொழ்ொதார 

மறுசீராக்கம் மற்றும் சமம்பாட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டம் என்பனெற்றிகனத் தயாாித்தல். 

ஏகழகள் மற்றும் இலகுெில் பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்கள் மற்றும் வீட்டுடகமகள்  மீது 

ெிசசட  கெனஞ்வசலுத்தல். 
 

 மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்திகன நகடமுகறப்படுத்துெதற்கான 

காலெகரயகற அட்டெகண மற்றும் மனக்குகறககள நிெர்த்திவசய்ெதற்கான 

வபாறிமுகறகயத் தாபிப்பதற்கும் பராமாிப்தற்குமான நகடமுகறகள் என்பனெற்றிகன 

உருொக்கல். மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்திகன  வசயல்படுத்தல் மற்றும் 

அதன் சபாதான ெிகளவுககள சமற்பார்கெவசய்து மதிப்பீடுவசய்தல். 
 

 மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்தில் அகடயாளம் காணப்பட்ட மற்றும் 

அளெிடப்பட்ட அகனத்து தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாடுகளுக்குமான 

ெரவுவசலவுத் திட்டவமான்றிகனத் தயாாித்தல். கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களுக்கு உடனடியாக இழப்பீட்டிகன ெழங்குெதற்கும் செறிடப்படுத்துெதற்குமாக 

உறுதியளிக்கப்பட்ட நிதியின் கிகடப்பனெிகன உறுதிவசய்தல். மீள்குடியமர்த்தல் 
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வசலெினமானது, கருத்திட்ட வசலவுகளின் ஒருங்கிகணந்த  ஒரு பகுதியாக இருத்தல். 
 

 ெகரவு மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்கத உள்நாட்டு வமாழிகளில் (சிங்கள 

மற்றும் தமிழ்) வமாழிவபயர்த்து, கருத்துகள் மற்றும் கருத்துகரப்புக்களுக்காக அதகன 

வபாதுக் கூட்டங்களின் சபாதும் கலந்துகரயாடல்களின் சபாதும் சமர்ப்பித்தல். 

இற்கறப்டுத்தப்பட்ட மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டமானது கருத்திட்டதினால் 

பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மற்றும் ஏகனய பங்குதாரர்களின் கருத்துகள் மற்றும் 

பாிந்துகரககளக் கூட்டிகணத்திருக்கும். 
 

 ெகரவு மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டம், அதன் மீதான  திருத்தங்கள் மற்றும் 

இற்கறப்படுத்தப்பட்ட மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டம் என்பனெற்றிகன 

மீளாய்வு  மற்றும் அங்கீகார சநாக்கில் ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கிக்கு சமர்ப்பித்தல். 
 

 அங்கீகாிக்கப்பட்ட மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டமானது நிகறசெற்று முகெர் 

மற்றும் ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கி என்பனெற்றின் ெகலத்தளங்களில் வெளியிடப்படும் 

என்பசதாடு அதன் சுருக்க குறிப்புகள் கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மற்றும் 

கருத்திட்ட பங்குதாரர்களுக்கு மத்தியில் பகிர்ந்தளிக்கப்படும். 
 

IV குறிக்சகாள்கள், வகாள்ககப் பணிச்சட்டகம், உாித்துாிகமகள் 

1.11 நாட்டின் வகாள்கககள், சட்டங்கள், ஒழுங்குெிதிகள், ெழிகாட்டுதல்கள் (ஒழுங்குறுத்தற் பணிச் 

சட்டகம்) மற்றும் ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியின் பாதுகாப்பு வகாள்ககக் சகாட்பாடுகள், 

வகாள்கககள் மற்றும் நகடமுகறகள் என்பனெற்றுடன் கருத்திட்டம், உப கருத்திட்டங்கள் 

மற்றும் அதன் கூறுகள் என்பன இணங்கிச்வசல்ெதகன உறுதிவசய்ெது மீள்குடியமர்த்தற் 

பணிச்சட்டகத்தின் குறிக்சகாளாகும். கலந்தாசலாசித்தல் காணி ககயகப்படுத்தல், இழப்பீடு 

ெழங்கல், கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்ககள செறிடப்படுத்தல், ெருமானத்திகன 

மறுசீரகமத்தல், அதகன சமம்படுத்தல் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தலிகனக் கண்காணித்தல், 

அதகன  அறிக்ககயிடல் என்பன வதாடர்பான சதசிய அபிெிருத்திக் வகாள்கககள், சட்டங்கள், 

ஒழுங்குெிதிகள், அரச கட்டகளகள் மற்றும் அகமச்சரகெப் பத்திரங்கள் என்பனெற்றிகன 

மீள்குடியமர்த்தற் பணிச்சட்டகம் சுருக்கமாகக் கூறுகிறது. இத்தககய வகாள்ககக் 

சகாட்பாடுகள், சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குெிதிகள் என்பன ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியின் 

தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தற் வகாள்ககக் சகாட்பாடுகள் மற்றும் சதகெப்பாடுகள் 

என்பனெற்றுடன் ஒப்பிட்டு ஆராயப்பட்டு, கருத்திட்டம், உப கருத்திட்டங்கள் மற்றும் அதன் 

கூறுகள் என்பனெற்றுடன் ஏற்புடகமயாக்கக் கூடிய முக்கியமான தன்னிச்கசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தற் பாதுகாப்புக் வகாள்ககககள மீள்குடியமர்த்தற் பணிச்சட்டகம் சுருக்கமாக 

ெிபாிக்கிறது. நாட்டின் சட்டங்கள் மற்றும் ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியின் பாதுகாப்பு வகாள்ககக் 

சகாட்பாடுகள் என்பனெற்றிற்கு  இகடயில் ஒரு சில இகடவெளிகள் காணப்படுெசதாடு, 

குறித்த இகடவெளிககள நிரப்புெதற்காக மீள்குடியமர்த்தற் பணிச் சட்டகமானது, இகடவெளி 

நிரப்பும் மூசலாபாயவமான்றிகன முன்வமாழிகிறது. ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியின் 

தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தற் வகாள்ககத் சதகெப்பாடுகள் மற்றும் உள்நாட்டு 

ஒழுங்குறுத்தற் பணிச்சட்டகம் என்னெற்றிற்கிகடயில் ஒருங்கிகசவொன்று 

தாபிக்கப்பட்டவுடன், மீள்குடியமர்த்தற் பணிச்சட்டகத்தின் தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்தற் 

வகாள்கககள் மற்றும் நகடமுகறகள் என்பன ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியின் தன்னிச்கசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தற் பாதுகாப்புக் வகாள்ககக் சகாட்பாடுகள் மற்றும் நகடமுகறகள் ஆகிய 

இரண்டினதும் ஒழுங்குறுத்தற் பணிச்சட்டகத்தின் சதகெப்பாடுககளயும் பிரதிபலிக்கும். இதன் 

ெிகளொக, அங்கீகாிக்கப்பட்ட மீள்குடியமர்த்தற் பணிச்சட்டகத்திகன அடிப்பகடயாகக் 

வகாண்ட மீள்குடியமர்த்தற் வசயற்பாட்டுத் திட்டமானது, உள்நாட்டு மற்றும் ஆசிய அபிெிருத்தி 

ெங்கியின் பாதுகாப்புத் சதகெப்பாடுககள மீண்டும் ெலியுறுத்த சதகெசயற்படாது என்பசதாடு 

மாத்திரமல்லாது மீள்குடியமர்த்தற் பணிச் சட்டகம் மற்றும் அதன் வகாள்ககப் பணிச்சட்டகம் 

என்பன பற்றி வதளிொன குறிப்புவபான்றும் சபாதுமானது. 
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அ  வகாள்கக மற்றும் பணிச்சட்டகம் 
 

1.12 1950 ஆம் ஆண்டின் காணி ககயகப்படுத்தற் சட்டம் மற்றும் அதன் மீதான திருத்தங்கள், 2001 ஆம் 

ஆண்டின் சதசிய தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடிசயற்றக் வகாள்கக, 2008 ஆம் ஆண்டின் இழப்பீடு 

வசலுத்துெதற்கான சதசிய வகாள்கக, 1902 ஆம் ஆண்டின் புககயிரதக் கட்டகளச் சட்டம், 

திருத்தப்பட்டொறான,  2008 ஆம் ஆண்டின் காணி ககயகப்படுத்தும் ஒழுங்குெிதிகள்(2008 இன் 

காணிககயகப்படுத்தல் ஒழுங்குெிதிகள்) காணிககயகப்படுத்தல் சட்டத்தின் 460 இன் கீழ் 

ெழங்கப்பட்ட ஒழுங்குெிதிகள், 1980 இன் சதசிய சுற்றுச்சூழல் சட்டம் மற்றும் திருத்தங்கள் மற்றும் 

2009 இன் ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியின் பாதுகாப்பு வகாள்கக அறிக்கக. 

காணி ககயகப்படுத்தல் சட்டம் (1950 ஆம் ஆண்டின் காணி ககயகப்படுத்தற் சட்டம்) 
 

1.13  காணிவயான்றிகன ‘வபாது சநாக்கத்திற்காக’ ககயகப்படுத்துெதற்கான சட்ட பணிச் 

சட்டகத்திகன காணி ககயகப்படுத்தற் சட்டம் ெழங்குகிறது. காணி ககயகப்படுத்துதல், 

ஆசலாசகனககள ெழங்கல், ‘சந்கதப் வபறுமதியில்’ நிலம் மற்றும் அதிலுள்ள கட்டகமப்புகள், 

பயிர்களுக்கு இழப்பீட்டிகனக் கணிப்பீடுவசய்ெதற்கான ெிாிொன நகடமுகறகள் மற்றும்  

மீள்குடியமர்த்தல் உதவுப் வபாதிகள் என்பனெற்றிகன இச்சட்டம ெழங்குகிறது. காணி 

ககயகப்படுத்தல் சட்டத்தின் கீழாலன்றி எந்தவொரு நபரும் தனது நிலத்கத இழக்கெில்கல 

என்பதற்கு சட்டம் உத்தரொதமளிப்பசதாடு, ககயகப்படுத்தப்பட்ட நிலம், கட்டகமப்புகள், 

சசதமகடந்த பயிர்கள் மற்றும் கருதிட்டத்தால் ஏற்படும் இகடயூறுகள் என்பனெற்றிற்கான 

இழப்பீட்டுப் வபாதிவயான்றிகனயும் சட்டம் ெழங்குகிறது. வபாது சநாக்கத்திற்காக நிலத்கத 

ககயகப்படுத்துெதற்கான இயல்பான நகடமுகறயானது நிலத்கத ககயகப்படுத்துமாறு அரசு 

முகெர் நிறுெனத்திடமிருந்து காணி மற்றும் காணி அபிெிருத்தி அகமச்சருக்கு  

ெிடுக்கப்படுகின்ற சகாாிக்ககயிலிருந்து ஆரம்பமாகின்றது. ககயகப்படுத்தற் வசயற்பாடு 

பூர்த்தியகடந்ததுடன் குறித்த நிலமானது அரசின் அதிகாரத்தின் கீழ் வகாண்டுெரப்படுகின்றது. 
 

1.14 காணி ககயகப்படுத்தல் மற்றும் தன்னிச்கசயற்ற செறிடப்படுத்தல் ஆகியெற்றுடன் 

வதாடர்புகடய அகனத்து பாதகமான தாக்கங்ககளயும் தீர்த்துகெப்பதற்காக சட்ட ஏற்பாடுகள், 

காணி ககயகப்படுத்தல் சட்டத்தின் கீழ் சபாதுமானதாக இல்கல. நிலத்கத இழந்தெர்களின் 

சமூக,வபாருளாதார நிகலகமகள் மற்றும் அெர்களின் ெருமானம் மற்றும் ொழ்ொதாரங்கள் 

மீதான நீண்டகால பாதகமான தாக்கங்கள் குறித்து காணிககயகப்படுத்தற் சட்டம் கெனக் 

குகறொகவுள்ளது. திறந்த சந்கதயில் ெிற்கப்பட்டால் வசாத்து உாிகமயாளவராருெர் 

எதிர்பார்க்கும் ெிகலகயசய நிலத்தின் இழப்பீடாக சந்கத வபறுமதியில் வசலுத்தப்படுதல் 

செண்டுவமன்று காணி ககயகப்படுத்தல் சட்டம்  பாிந்துகரக்கிறது. அசதசமயம், சந்கதப் 

வபறுமதி  மற்றும் பிற மீள்குடியமர்த்தல் உதெிப் வபாதிககள உள்ளடக்கிய இழப்பீடாக 

‘மாற்றீட்டுச் வசலவு’ வசலுத்தப்படுதல் செண்டுவமன்று 2009 ஆம் ஆண்டின் ஆசிய அபிெிருத்தி 

ெங்கியின் பாதுகாப்புக் வகாள்ககப்  பிரகடனம் எடுத்துகரக்கிறது. காணி ககயகப்படுத்தியதன் 

பின்னர் மீள்குடியமர்த்தல் தாக்கங்ககள கண்காணிக்கும் வசயற்பாடானது காணி 

ககயகப்டுத்தல் சட்டத்தின் ஓர் அங்கமாகக் காணப்படுெதில்கல. 
 

சதசிய தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தற் வகாள்கக 
 

1.15 பின்ெருெனெற்கற உறுதிவசய்ெதற்காக அரசாங்கம் 2001 ஆம் ஆண்டில் சதசிய 

தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தற் வகாள்ககயிகன அமுல்படுத்தியது. (i) கருத்திட்டதினால் 

பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் நியாயமாகவும், சபாதுமானதாகவும் இழப்பீடுெழங்கப்பட்டகம, 

செறிடப்படுத்தப்பட்டகம மற்றும் புனர்ொழ்ெளிக்கப்பட்டகம (ii) கருத்திட்டத்கத 

வசயல்படுத்துெதில் ஏற்பட்ட தாமதங்கள் மற்றும் அத்துமீறிய வசலெினங்கள் 

குகறக்கப்பட்டகம (iii) கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மற்றும் உபசார சமூகங்கள் 

என்பனெற்றிற்கு இகடயில் சிறந்த சமூக நல்லுறவுககள ஏற்படுத்தப்பட்டகம, மற்றும் (iv) 

கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் ெருமானம் மற்றும் ொழ்ொதார மூலங்ககள 

மறுசீரகமக்கப்பட்டகம மற்றும் சமம்படுத்தப்பட்டகம என்பனொகும். 
 

1.16 1950 ஆம் ஆண்டின் காணிககயகப்படுத்தல் சட்டம் மற்றும் அதன் மீதான திருத்தங்கள், 1980 ஆம் 
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அண்டின் சதசிய சுற்றாடல் சட்டம் (1988 இல் திருத்தப்பட்டது) மற்றும்  நகர அபிெிருத்தி அதிகார 

சகபச் சட்டம் மற்றும் ககரசயாரப் பாதுகாப்புச் சட்டம், சட்டங்களின் ஒழுங்குெிதிகள் சபான்ற 

ஏற்புகடயதான ஏகனய பல சட்டங்கள் மற்றும் காணி ககயகப்படுத்தல், இழப்பீடு ெழங்கல், 

கலந்தாசலாசித்தல், ெருமானத்திகன சீரகமத்தல் மற்றும் சமம்படுத்தல் வதாடர்பிலான 

நீதிமன்றங்களின் சட்டக் கருத்துக்கள் என்பனெற்றிகன சதசிய  தன்னிச்கசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தற் வகாள்கக  அடிப்பகடயாகக் வகாண்டுள்ளது. 
 

1.17 வகாள்ககயின் குறிக்சகாள்கள்: 

 கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்ககள ெிகனத்திறன் மற்றும் 

சுயநிகலசபற்றுத்தன்கம அடிப்பகடயில் புனர்ொழ்ெளித்து, அதன் மூலம் எதிர்மகறயான 

தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தற் தாக்கங்ககளத் தெிர்த்தல், குகறத்தல் மற்றும் தணித்தல். 
 

 கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு முழுகமயாகவும் உடனடியாகவும் 

இழப்பீடுகள் ெழங்கப்பட்டு, அெர்கள் வெற்றிகரமாக மீள்குடிமர்த்தப்படுெதகன 

உறுதிவசய்தல். இடம்வபயர்ந்த நபர்களின் ொழ்ொதாரங்ககள மீளத்தாபித்து, 

சமம்படுத்தப்பட ொழ்க்ககத் தரத்திகன ஏற்படுத்தல். 
 

 கருத்திட்ட அபிெிருத்தி சநாக்கங்களுக்காக அரசு கட்டாயமாக நிலத்திகனக் 

ககயகப்படுத்தியதன் காரணமாக மக்களுக்கு  ெறுகம நிகல ஏற்படாது என்பகத 

உறுதிப்படுத்தல். 
 

 கட்டாய நிலக் ககயகப்படுத்தல் காரணமாக ஏற்படுகின்ற உடல், உள, கலாச்சார, சமூக 

மற்றும் பிற தாக்கங்ககளக் ககயாள்ெதற்காக கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களுக்கு உதவுதல். 
 

 எளிதில் அணுகக்கூடியதும் உடன் பதிலளிக்கக்கூடியதுமான மனக்குகற தீர்க்கும் 

வபாறிமுகற சபான்ற மனக் குகறககளத் தீர்ப்பதற்கான வசயல்முகறகள் குறித்து 

கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட அகனத்து மக்களுக்கும் அறிவூட்டுதல்.  
 

 உடன்பட்ட கால ெகரயகறயினுள் மதியுகரசார்ந்த, வெளிப்பகடத்தன்கமமிக்க மற்றும் 

வபாறுப்புொய்ந்த தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் வசயன்முகற ஒன்றிகன 

கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மற்றும் கருத்திட்ட நிகறசெற்று முகெர் 

நிறுெனம் எனபன கெத்திருத்தல். 
 

1.18 வகாள்ககக் சகாட்பாடுகளாக: 

 கருத்திட்டத்திற்கான மாற்று ெழிககளயும் கருத்திட்டத்திற்குள் காணப்படுகின்ற மாற்று 

ெழிககளயும் மீளாய்வுவசய்து தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தலிகன முடிந்தெகர 

தெிர்த்தல். 

 தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தற் வசயற்பாடு தெிர்க்கமுடியாத சந்தர்ப்பத்தில், 

கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தம்கம மீண்டும் நிகலப்படுத்திக் 

வகாள்ெதற்காகவும், தமது ொழ்க்ககத் தரத்திகன சமம்படுத்திக்வகாள்ெதற்காகவும் 

அெர்களுக்கு உதவுதல். 

 பாலின சமத்துெம் மற்றும் சமபங்கு என்பன கருத்திட்டம் முழுெதிலும் உறுதி வசய்யப்பட்டு, 

பின்பற்றப்படுதல். 

 கருத்திட்டத்தின்  ஆரம்ப கட்டத்திலசய  கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்படுகின்ற மக்ககள 

செறிடப்படுத்தலுக்கான பகுதிகள், ொழ்ொதார இழப்பீட்டுப் வபாதிகள் மற்றும் சமம்பாட்டு 

ெிருப்பத்சதர்வுகள் என்பனெற்றிகன சதர்ந்வதடுப்பதில் முழுகமயாக ஈடுபடுத்தல். 

 நிலம் இழக்கப்படுககயில் இழப்பீட்டுக்கான மாற்றுத் தீர்ொக மாற்று நிலம் காணப்படல் 

அவ்ொறின்சரல், மாற்றுத் சதர்ொக பண இழப்பீடு காணப்படல். 

 நிலம், கட்டகமப்புகள், பிற வசாத்துக்கள்,  ெருமானம் மற்றும் ொழ்ொதார இழப்புகள் 

என்பனெற்றிற்கான இழப்பீடானது, பூரண மாற்றீட்டுச் வசலெினத்தின் அடிப்பகடயில் 

அகமதல், அதகன உடனடியாக வசலுத்துதல், பாிெர்த்தகன வசலவுககளயும் அதில் 

உள்ளடக்குதல். 
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 மாகாண மற்றும் உள்ளூராட்சி சகபகளின் பூரண பங்சகற்புடன் மீள்குடியமர்த்தற் 

வசயற்பாட்டிகனத் திட்டமிடப்பட்டு வசயற்படுத்தல். 

 சமூக மற்றும் வபாருளாதார ாீதியாகப் பாதிக்கப்பட்டெர்களுக்கு உதவும் ெககயில் 

பங்சகற்பு மதியுகர நடெடிக்ககககள ெடிெகமத்து வசயல்படுத்துதல்,  அெற்கற உபசார 

சமூகங்களுடன் ஒருங்கிகணப்பதற்கான வதளிொன திட்டத்திகனக் வகாண்டிருத்தல். 

 மீள்குடியமர்த்தப்படுசொருக்கும், உபசார சமூகங்களுக்கும் வபாதுொன வசாத்து ெளங்கள் 

மற்றும் சமூக, வபாதுச் சசகெகள் என்பனெற்றிகன ெழங்கல். 

 கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்படும் மக்கள்  கருதிட்டம் காரணமாக ெறுகம நிகலக்கு 

உட்படதிருப்பதற்காக மீள்குடியமர்த்தற் வசயற்பாட்டிகன அபிெிருத்தித் திட்டமாக 

ெடிெகமத்தல். 

 நிலம் அல்லது பிற வசாத்துக்களுக்கு உாித்துாிகமப் பத்திரங்ககளக் வகாண்டிராத 

கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்படுகின்ற மக்ககள நீதியும் நியாயமாகவும் நடாத்துதல், 

அெர்களுக்கும் இழப்பீடும் கிகடக்கப்வபறுெதற்கான ெழிககள ஏற்படுத்தல். 

 இலகுெில் பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்கள் அகடயாளம் காணப்பட்டு, அெர்களின் 

ொழ்க்ககத் தரத்திகன சமம்படுத்துெதற்கான தகுந்த உதெிகள் ெழங்கப்படுதல். 

 இழப்பீடு, மீள்குடியமர்த்தல், ெருமான சீரகமப்பு மற்றும் சமம்பாடு என்பன வதாடர்பான 

முழு வசலெினங்ககளயும் கருத்திட்ட நிகறசெற்று முகெர் நிறுெனங்கள் வபாறுப்சபற்றல். 
 

1.19 இக்வகாள்கக ஏற்புடகமயாக்கப்படுெது: 
 

 அபிெிருத்தியினால் தூண்டப்பட்ட அகனத்து ெககயான காணி ககயகப்படுத்தல்கள் 

அல்லது அரசுகடகமககள மீட்வடடுத்தல் வசயற்பாடுகள் மீதும், மற்றும் 

 நிதியளிப்பு மூலங்ககளப் வபாருட்படுத்தாது அெற்றின் அகனத்துக் கருதிட்டங்கள் மீதும். 
 

1.20 சதசிய தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் கருத்திட்டத்திகன காணி மற்றும் காணி அபிெிருத்தி 

அகமச்சு வசயற்படுத்துகிறது. இது மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சகப, நில அளகெயாளர் 

திகணக்களம், ெிகல மதிப்பீட்டுத் திகணக்களம், சம்பந்தப்பட்ட அகமச்சுகள் மற்றும் பிரசதச 

வசயலகங்கள் உள்ளிட்ட வபாது நிறுெனங்களின் பரந்தளெிலான ெகலப்பின்னலுடன்  

வசயற்படுத்தப்படுகின்றது. 

1.21 கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் நியாயமான மற்றும் சமமான முகறயில் 

நடத்தப்படுெகதயும், நிலம் ககயகப்படுத்துதல் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாடு 

காரணமாக அெர்கள் ெறுகமநிகலக்கு தள்ளப்படமாட்டார்கள் என்பகதயும் சதசிய 

தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் வகாள்கக உறுதிவசய்கிறது. ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியின்  

தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் பாதுகாப்புக் வகாள்ககக் சகாற்பாடுகள்  மற்றும் அதன் 

சதகெப்பாடுகள் உள்ளடங்கலாக தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டில் சர்ெசதச 

ாீதியான சிறந்த நகடமுகறககள பின்பற்றி கருத்திட்டத்திகன திட்டமிடுெதற்கும் 

வசயற்படுத்துெதற்குமான பணிச்சட்டகம் ஒன்றிகனத் தாபிப்பதற்கும் இக்வகாள்கக 

இயலுமாக்குகிறது. 
 

 

இழப்பீடு ெழங்குெதற்கான சதசிய வகாள்கக   மற்றும் காணி ககயகப்படுத்தல் ஒழுங்கு ெிதிகள் (2008) 
 

1.22 1950 ஆம் ஆண்டின் காணி ககயகப்படுத்தல் சட்டம், சதசிய தன்னிச்கசயற்ற மீள குடியமர்த்தல் 

வகாள்கக, மற்றும் காணி ககயகப்படுத்தல் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுடன் 

ஏற்புடகமயான ஏகனய பல சட்டங்ககள அடிப்பகடயாகக் வகாண்டும், அரசு முகெர் 

நிறுெனங்கள் பயன்படுத்துகின்ற ஏகனய தற்காலிக மற்றும் ெிசசட இழப்பீட்டுப் வபாதிககள 
உதாரணமாக வீதி அபிெிருத்தி அதிகார சகப பயன்படுத்தும் ககசயடு, நிறுத்திகெத்து 

சபாதுமான இழப்பீட்டுக் வகாடுப்பனெிகன ெழங்குெதற்கான ஏக முகறகமவயான்றிகன 
ஏற்படுத்துெதற்காக 2008 ஆம் ஆண்டு நெம்பர் மாதத்தில் இழப்பீட்டிகன வசலுத்துெதற்கான 

சதசிய வகாள்ககக்கு அகமச்சரகெ அங்கீகாரம் ெழங்கியுள்ளது. 2008 ஆம் ஆண்டின் காணி 

ககயகப்படுத்தல் ஒழுங்குெிதியானது 2009 ஆம் ஆண்டில் இலங்கக நாடாளுமன்றத்தால் 

அங்கீகாிக்கப்பட்டதன் காரணமாக, காணி ககயகப்படுத்தல் ஒழுங்கு ெிதிகள் சதசிய 
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தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் வகாள்கக மற்றும் இழப்பீட்டிகன வசலுத்துெதற்கான சதசிய 

வகாள்கக ஆகிய இரண்டு வகாள்கககளும் நகடமுகறக்கு ெந்தன. 2008 இன் காணி 

ககயகப்படுத்தல் ஒழுங்குெிதிகள், இலங்ககயின் சட்ட பணிச்சட்டகத்தில் சதசிய 

தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் வகாள்கக மற்றும் இழப்பீட்டிகன வசலுத்துெதற்கான சதசிய 

வகாள்கக என்பன கூட்டிகணக்கப்பட்டு, காணி ககயகப்படுத்தல் மற்றும் மீள் 

குடியமர்த்தலுக்கான உள்நாட்டு ஒழுங்குமுகற கட்டகமப்பிற்கும் மற்றும் தன்னிச்கசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தலுக்கான சர்ெசதச ாீதியான சிறந்த நகடமுகறகளுக்கும் இகடயில் ஒருங்கிகசவு 

ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டது. 
 

1980 மற்றும் 1988 இன் சதசிய சுற்றாடல் சட்டம்  
 

1.23 1988 ஆம் ஆண்டின் 58 ஆம் இலக்க சட்டத்தால் திருத்தப்பட்டொறான, 1980 ஆம் ஆண்டின் 47 ஆம் 

இலக்க, சதசிய சுற்றாடல் சட்டமானது, தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தலுடன் சம்பந்தப்பட்ட 

சில ஏற்பாடுககளக் வகாண்டுள்ளது.1995 வபப்புரொி 23 ஆம் திகதிய 859/14, ஆம் இலக்க, 

ெர்த்தமானி அறிெித்தலில் சத.சு.அ இன் பகுதி IV - இ பிாிெினானது, மத்திய சுற்றாடல் அதிகார 

சகபயின் அங்கீகாரம் சதகெப்படும் கருத்திட்டங்கள் மற்றும் பணிககள தீர்மானிக்கிறது.100 

அல்லது அதற்கு சமற்பட்ட வீட்டுடகமகளின் தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தலுக்கு தீர்வு 

காண்பதற்கான வசயற்பாட்டுத் திட்டத்திகன உருொக்குெதற்குத் சதகெயான ெிடயங்ககள 

அட்டெகணயின் 12 ஆெது ெிடயம் ெிபாிக்கிறது.இந்த மீள்குடியமர்த்தலுக்கான வசயற்பாட்டுத் 

திட்டமானது சுற்றாடல் மதிப்பீட்டு அறிக்ககயின் உப திட்டமிடல் ஆெணமாக ஏற்றுக் 

வகாள்ளப்படுகின்றது. 
 

திருத்தப்பட்டொறான 1903 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க, இலங்கக புககயிரதக் கட்டகளச் சட்டம்  
 

1.24 ‘எெசரனும் ஓர் ஆள் புககயிரதம் அல்லது புககயிரதத்சதாடு சம்பந்தப்பட்ட ஏசதனுவமாரு நிலம், 

புககயிரத நிகலயங்கள் அல்லது புககயிரதத்சதாடு சம்பந்தப்பட்ட எந்தவொரு ெளாகம் 

என்பனெற்றில் அத்துமீறிப் பிரசெசித்தல் ஆகாது, அவ்ொறின்சரல், அது தண்டகணக்குாிய 

குற்றமாகும்”  என புககயிரத கட்டகளச் சட்டத்தின் 31 ஆம் பிாிவு குறிப்பிடுகிறது. ‘அத்தககய 

நபவராருெர் புககயிரதம், அல்லது அதசனாடு வதாடர்புற்ற ஏசதனுவமாரு நிலம், நிகலயம் 

அல்லது பிற ெளாகங்ககள ெிட்டும் வெளிசயறுமாறு புககயிரத அதிகாாிவயாருொினால் 

எெசரனுவமாருெர் அவ்ொறு சகாரப்பட்டும், அெர் அவ்ொறு வசய்யெில்கலயாயின்...... , அது 

ஒரு தண்டகணக்குாிய குற்றமாகும், என்பசதாடு அந்நபர் அத்தககய புககயிரத 

அதிகாாிகளினால் அங்கிருந்து வெளிசயற்றப்படலாம்...’ என்றும் சட்டம் சமலும் 

குறிப்பிடுகின்றது. “புககயிரதம்” என்ற ொர்த்கதயானது ஏற்கனசெ கட்டப்பட்ட அல்லது 

கட்டப்பட்டுக்வகாண்டிருக்கும் நிகலயிலுள்ள புககயிரதத்சதாடு சம்பந்தப்பட்ட அகனத்து 

ெிடயங்ககளயும் உள்ளடக்குகிறது என்பதால், “[புககயிரதத்தின்] பாகதயிலுள்ள 

புககயிரதத்தின் பாகதப் பயன்பாட்டுாிகமகய எெராலும் ககயகப்படுத்த முடியாது.” என்றும் 

1935 ஆம் ஆண்டில் அதியுயர் நீதிமன்றத்தினால் ெழங்கப்பட்ட தீர்ப்வபான்று 

வதளிவுபடுத்துகிறது. 
 

1970 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க, அரச காணிகள் (உகடகம மீட்பு) சட்டம்  
 

1.25 அரச காணியின் ஒரு துண்டு நிலம் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளதா அல்லது சட்டாீதியற்ற முகறயில் 

ககயகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதா என்பதகன சட்டத்தின் கீழ் நியமிக்கப்பட்டுள்ள  தகுதிொய்ந்த 

அதிகாாிவயாருெருக்கு மாத்திரசம தீர்மானிக்க முடியும். இந்நிகலயில், அத்தககய நபர் 30 

நாட்களுக்குள் குறித்த நிலத்கத வெறுதாக்கசெண்டுவமன்றும், வெற்று நிலத்திகன 

அதிகாரசகபக்கு ககயளிக்கசெண்டும் என்றும் அறிெித்தவலான்று குறித்த அதிகாரயினால் 

அனுப்பப்படும். இது வதாடர்பில் ஏசதனும் ெிசாரகணயிகன சமற்வகாள்ளசொ அல்லது 

அறிெித்தல் வதாடர்பாக எெகரசயனும்  பிரதிநிதித்துெப் படுத்தசொ எெருக்கும் 

உாிகமயில்கல. 
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 2009 ஆம் ஆண்டின் ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியின் பாதுகாப்பு வகாள்ககக் கூற்று 
 

1.26 தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் சாத்தியமானதாவுள்ள அகனத்து சந்தர்ப்பங்களிலும் 

மீள்குடியமர்த்தலிகனத் தெிர்த்தல், கருத்திட்டம் மற்றும் ெடிெகமப்பு மாற்றீடுககள 

ஆராய்ெதன் மூலம் தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தலிகனக் குகறத்தல், கருத்திட்டத்திற்கு 

முன்கனய நிகலகசளாடு ஒப்பிட்டு வமய் நியதிகளில் இடம்வபயர்ந்த அகனத்து மக்களின் 

ொழ்ொதாரங்ககளயும் ஆகக் குகறந்தது மீள்நிகலப்பத்தல் அல்லது அதிகாித்தல், மற்றும் 

இடம்வபயர்ந்த  ஏகழ மக்கள் மற்றும்  ஏகனய  இலகுெில் பாதிப்பகடயக் கூடிய குழுக்களின் 

ொழ்ககத் தரத்திகன சமம்படுத்தல் என்பன ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியின் தன்னிச்கசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல் பாதுகாப்புக் வகாள்ககயின் சநாக்கங்களாக காணப்படுகின்றன. 
  

1.27 தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் பாதுகாப்பு வகாள்கககள், (i) தன்னிச்கசயற்ற நிலம் 

ககயகப்படுத்தலிகன, அல்லது (ii) நில பயன்பாட்டன் மீதான தன்னிச்கசயற்ற மட்டுப்பாடுககள 

அல்லது சட்டப்பூர்ெமாக குறித்வதாதுக்கப்பட்ட பூங்காக்கள் மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட 

பகுதிகளுக்கான அணுகல் என்பனெற்றின் ெிகளொக  வபளதீக இடப்வபயர்வு 

(செறிடப்படுத்தல்,குடியிருப்பு நிலத்திகன இழத்தல் அல்லது தங்குமிடத்திகன இழத்தல்) மற்றும் 

வபாருளாதார ாீதியான இடப்வபயர்வு (நிலம், வசாத்துக்கள், வசாத்துக்களுக்கான அணுகல், 

ெருமான மூலங்கள் அல்லது ொழ்ொதாரத்திற்கான ெழிமுகறககள இழத்தல் என்பனெற்றிகன 

உள்ளடக்குகிறது. அத்தககய இழப்புகள் மற்றும் தன்னிச்கசயற்ற கட்டுப்பாடுகள் முழு 

அளெிசலா அல்லது பகுதியளெிசலா, நிரந்தரமாகசொ அல்லது தற்காலிகமானதாகசொ இருந்த 

சபாதிலும் தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் பாதுகாப்புகள் அெற்றின் மீது 

ஏற்புடகமயாக்கப்படுகின்றன.  
 

1.28 தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமரல் வகாள்ககக் சகாட்பாடுகள்: 

 கடந்த கால, நிகழ்கால மற்றும் எதிர்கால தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் தாக்கங்கள் 

மற்றும் இடர்வுககள அகடயாளம் காண்பதற்காக கருத்திட்டத்கத ஆரம்பத்தில் 

ஆயந்தறியவும் மீள்குடிசயற்ற தாக்கங்கள் மற்றும் இடர்வுகளுடன் வதாடர்புகடய பாலின 

பகுப்பாய்வு உட்பட இடம்வபயர்ந்த நபர்களின் கணக்வகடுப்பு மற்றும்  அல்லது சனத் வதாகக 

கணக்வகடுப்பின் மூலம் மீள்குடிசயற்ற திட்டத்தின் சநாக்கத்கத தீர்மானித்தல். 

 பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள், உபசார சமூகங்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அரச சார்பற்ற 

நிறுெனங்கள் என்பனெற்றுடன் கருத்சதாட்டமிக்க கலந்தாசலாசகனககள சமற்வகாள்ளல். 
இடம்வபயர்ந்த அகனத்து நபர்களுக்கும் அெர்களது உாித்துாிகமகள் மற்றும் மீள்குடியமரல் 

ெிருப்பத்சதர்வுககளப் பற்றி அறிெித்தல். மீள்குடியமரல் நிகழ்ச்சித் திட்டங்ககள 

திட்டமிடுதல், வசயற்படுத்தல், கண்காணித்தல் மற்றும் மதிப்பீடுவசய்தல் என்பனெற்றில் 

அெர்களின் பங்களிப்கப உறுதிவசய்தல். இலகுெில் பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களின் 

சதகெகள், குறிப்பாக, ெறுகமக் சகாட்டுக்குக் கீழால் ெசிப்பெர்கள், நிலமற்றெர்கள், 

முதியெர்கள், வபண்கள்,  குழந்கதகள், பூர்ெிக குடிகள் மற்றும் நிலத்திற்கு சட்டபூர்ெமான 

உாித்துாிகம இல்லாசதாின் சதகெகளுக்கு ெிசசட கெனம் வசலுத்தல், சமலும், 

ஆசலாசகனக் கூட்டங்களில் அெர்கள் பங்சகற்பிகன உறுதிவசய்தல். பாதிக்கப்பட்ட 

நபர்களின் மனக்குகறககளப் வபறுெதற்கும் அெற்றிற்கு தீர்வு காண்பதற்காகவும் 

மனக்குகற தீர்க்கும் வபாறிமுகறகய நிறுவுதல். இடம்வபயர்ந்த மக்களினதும், உபசார 

மக்களினதும் சமூக மற்றும் கலாச்சார நிறுெனங்களுக்கு ஆதரெளித்தல். தன்னிச்கசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல் தாக்கங்கள் மற்றும் இடர்வுகள் மிகவும் சிக்கலானதாகவும் உணர்திறன் 

ொய்ந்தனொகவும் இருப்பின், இழப்பீடு ெழங்கல் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் தீர்மானங்கள் 

என்பன சமூக ஏற்பாட்டுக் கட்டத்தில் பின்வதாடர்ெனொக இருத்தல் செண்டும். 

 இடம்வபயர்ந்த அகனத்து  நபர்களும் (i) நில இழப்பானது ொழ்ொதாரத்கதக்  குகறத்து 

மதிப்பிடாத சபாதும் நிலத்துக்கான மாற்றீட்டுப் வபறுமதியில் பண இழப்பீடு ெழங்கல் 

அல்லது பாதிக்கப்பட்ட ொழ்ொதாரங்கள் நிலத்கத அடிப்பகடயாகக் வகாள்ெதகன  

சாத்தியமாகின்ற சபாதும் நிலத்திகன அடிப்பகடயாகக் வகாண்ட மூசலாபாயங்கள் (ii) 

வசாத்துகளுக்கான அணுகலுடன் வசாத்துக்ககள சமமான அல்லது உயர் வபறுமதியில் 
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உடனடியாக மாற்றல்  (iii) மறுசீரகமக்க முடியாத வசாத்துக்களுக்காக பூரண மாற்றீட்டுச் 

வசலெில் உடனடி இழப்பீடுகள், மற்றும் (iv) பிரதிபலன் பகிர்வு திட்டங்கள் மூலம் முடிந்த 

ெகரயில் சமலதிக ெருமானம் மற்றும் சசகெககள ெழங்கி, தமது ொழ்ொதாரங்ககள 

சமம்படுத்துதல் அல்லது ஆகக் குகறந்தது மறுசீரகமத்தல். 

 பின்ெருெனெற்கற உள்ளடக்கி இடம்வபயர்ந்த நபர்களுக்கு வபௌதீக மற்றும் வபாருளாதார 

ாீதியான உதெிககள ெழங்குதல் (i) செறிடப்படுத்தலுக்கான நிலத்திகன பாதுகாப்பான 

நிலசபாகம், செகல மற்றும் உற்பத்தி என்பனெற்றுக்கான அணுகல் ொய்ப்புகளுடன் 

செறிடப்படுத்தலிகன ஒப்பிட்டு, மீள்குடியமர்த்தல் தளங்களில் சிறந்த வீட்டு அலகுகளுடன் 

மீள்குடியமர்த்தப்பட்டெர்ககள வபாருளாதார மற்றும் சமூக ாீதியாக அெர்களின் உபசார 

சமூகங்களுடன் ஒருங்கிகணத்தல் மற்றும் கருத்திட்ட பிரதிபலன்ககள உபசார 

சமூகங்களுக்கும் ெிாிவுபடுத்துதல் (ii) நில அபிெிருத்தி, கடன் ெசதிகள், பயிற்சி அல்லது 

செகல ொய்ப்புகள் சபான்ற நிகலமாறல் ஒத்துகழப்பு மற்றும் அபிெிருத்தி உதெிககள 

ெழங்கல் (iii) சதகெக்சகற்ப, குடியியல் உட்கட்டகமப்பு மற்றும் சமூக சசகெகள் ெசதிககள 

ஏற்படுத்தல். 

 இடம்வபயர்ந்த ஏகழ மற்றும் வபண்கள் உட்பட ஏகனய இலகுெில் பாதிக்கப்படக்கூடிய 

குழுக்களின் ொழ்க்ககத் தரத்கத குகறந்தபட்சம் சதசிய தரத்திற்கு சமம்படுத்தல். நிலம் 

மற்றும் ெளங்கள் என்பனெற்றிற்காக சட்டபூர்ெமான, தாங்கிக்வகாள்ளக் கூடிய 

ெககயிலான அணுகல் ெசதியிகன கிராமப்புறங்களில் அெர்களுக்கு ஏற்படுத்தல் மற்றும் 

வபாருத்தமான ெருமான மூலங்கள் மற்றும் சட்டபூர்ெமான, தாங்கிக்வகாள்ளக் கூடிய, 

சபாதுமான வீட்டுெசதிகளுக்கான அணுகலிகனயும் நகர்ப்புறங்களில் அெர்களுக்கு 

ஏற்படுத்தல். 

 சபச்சித் தீர்வுககளப் வபற்றுக்வகாண்ட மக்கள் அசத அல்லது அதகன ெிடச் சிறந்த 

ெருமானத்திகனயும் ொழ்ொதாரத்கனயும் வபற்றுக்வகாள்ெர் என உறுதிெழங்கி 

அதற்ககமய, நிலம் ககயகப்படுத்தப்படுமாயின், அதற்கான நகடமுகறககள 

வெளிப்பகடத்தன்கமமிக்கனொகவும் நிகலயானதாகவும் மற்றும் சமத்துெமான 

முகறயிலும் உருொக்குதல். 

 நில உாிகமசயா அல்லது நிலத்திற்கான எந்தவொரு அங்கீகாிக்கப்பட்ட சட்ட ாீதியான 

உாிகமகயசயா வபற்றிராத இடம்வபயர்ந்த நபர்கள், மீள்குடியமர்த்தல் உதெியிகனயும் 

நிலம் அல்லாத வசாத்துக்ககள இழப்பதற்கான இழப்பீட்டிகனயும் வபறத் 

தகுதியுகடயெர்கள் என்பகத உறுதிப்படுத்தல். 

 இடம்வபயர்ந்த மக்களின் உாிகமகள், ெருமானம் மற்றும் ொழ்ொதார சீராக்கம் 

மூசலாபாயம், நிறுென ாீதியான ஏற்பாடுகள், கண்காணிப்பு மற்றும் அறிக்ககயிடல் 

பணிச் சட்டகம், ெரவுவசலவுத் திட்டம் மற்றும் அமுலாக்கல் காலெகரயகற அட்டெகண 

ஆகியெற்கற ெிொிக்கின்ற மீள்குடியமர்த்தல் திட்டவமான்றிகனத் தயாாித்தல். 

 இலகுெில் அணுகக்கூடிய இடத்திலும் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் மற்றும் ஏகனய 

பங்குதாரர்களுக்கும் இலகுெில் ெிளங்கிக்வகாள்ளக்கூடிய ெடிெத்திலும் வமாழி(கள்)லும் 

சாியான சநரத்தில், மதியுகர வசயன்முகறயிகன ஆெணப்படுத்தல் உள்ளடங்கலாக ெகரவு 

மீள்குடியமர்த்தல் திட்டத்திகன கருத்திட்ட கணிப்பீட்டுக்கு முன்னர் வெளிப்படுத்தல் மற்றும் 

இறுதி மீள்குடியமர்த்தல் திட்டம் மற்றும் அதன் இற்கறப்படுத்தல்ககள பாதிக்கப்பட்ட 

நபர்களுக்கும் ஏகனய பங்குதாரர்களுக்கும் வெளிப்படுத்தல். 

 தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தலிகன ஓர் அபிெிருத்திக் கருத்திட்டம் அல்லது 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக கருத்திற்வகாள்ளல் மற்றும் வசயற்படுத்தல். 

கருத்திட்டத்தின் வசலவுகள் மற்றும் பிரதிபலன்களின் வபறுசபறுககள மீள்குடியமர்த்தலின் 

முழு வசலவுகளில் ஒன்றுசசர்த்து சமர்ப்பித்தல். குறிப்பிடத்தக்க தன்னிச்கசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல் தாக்கங்ககளக் வகாண்ட ஒரு கருத்திட்டத்திற்காக, கருத்திட்டத்தின் 

தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் கூறுககள தனித்து வசயற்படும் அலகாக கருத்தில் 

வகாள்ளல். 

 இழப்பீட்டிகனயும் ஏகனய மீள்குடியமர்த்தல் உாித்துாிகமககளயும் வபௌதீக அல்லது 



20 

 

வபாருளாதார ாீதியான இடப்வபயர்வுக்கு முன்னர் ெழங்குதல். மீள்குடியமர்த்தல் கருத்திட்ட 

அமலாக்கம் முழுெதகனயும் வநருக்கமான கருத்திட்ட சமற்பார்கெயின் கீழ் வசயற்படுத்தல். 

 இடம்வபயர்ந்த  நபர்களின் ொழ்க்ககத் தரத்திகன அடிப்பகடயாகக் வகாண்டும்  

மீள்குடியமர்த்தல் கண்காணிப்பின் ெிகளவுகள் மற்றும் அெற்றின் அடிப்பகட நிகலகமகள் 

என்பனெற்றிகனக் கருத்திற்வகாண்டும், மீள்குடியமர்த்தல் திட்டத்தின் ெிகளவுகள் மற்றும் 

அெற்றின் தாக்கங்கள் என்பனெற்றிகன  மீள்குடியமர்த்தற் திட்டத்தின்  இலக்குகள் 

அகடயப்வபற்றுள்ளனொ என்பதகனக் கண்காணித்தல், மதிப்பீடுவசய்தல் மற்றும் 
கண்காணிப்பு அறிக்ககககள வெளிப்படுத்தல். 

 

1.29 சட்டங்கள், வகாள்கககள் மற்றும் ஒழுங்குெிதிகள், கருத்திட்டம் மற்றும் அதன் உப 

கருத்திட்டங்கள் அல்லது கூறுகளிலிருந்து எழுகின்ற எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கங்கள் மற்றும் 
இழப்புகளின் தன்கம என்பனெற்றின் அடிப்பகடயில் கருத்திட்டத் தாக்கங்கள் மற்றும் 

உாித்துாிகமயாளர் ெககப் பட்டியல் தயாாிக்கப்படுகிறது. (பின்னிகணப்பு 4). உாிகமத் 

தாயத்திகனத் தயாாிப்பதில் இப் பட்டியலிகன ஒரு ெழிகாட்டுதலாகப் பயன்படுத்தலாம். 

பட்டியல் இன்னும் பூரணப்படுத்தப்படெில்கல. 
 

உாித்துாிகம மதிப்பீட்டுக் குழுவொன்றிகனத் தாபித்தல் 
 

1.30 1950 ஆம் ஆண்டின் காணி ககயகப்படுத்தல் சட்டம் மற்றும் 2008 ஆம் ஆண்டின் காணி 

ககயகப்படுத்தல் ஒழுங்குெிதியின் கீழ் காணி ககயகப்படுத்தப்படுகக காரணமாக 

பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கான இழப்பீட்டிகன நிர்ணயிப்பதற்கான சட்டாீதியான அகமப்பாக 

ெிகல மதிப்பீட்டுத் திகணக்களம் வசயற்படுெசதாடு, இதற்காக பிரதான ெிகல மதிப்பீட்டாளர் 

பணியாற்றுகிறார். பிரதான ெிகல மதிப்பீட்டாளாினால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட சட்டாீதியான 

இழப்பீடு வதாடர்பில் கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் அதிருப்தியகடொர்களாயின், 

2013 ஆம் ஆண்டின் காணி ககயகப்படுத்தல் ஒழுங்குெிதிகளின் கீழ் பாிவுத்வதாககக் 

வகாடுப்பனெிகனத் தீர்மானிப்பதற்காக காணி ககயகப்படுத்தல் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் 

குழுெிற்கு அல்லது அதியுயர்  நிலம் ககயகப்படுத்தல் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் குழுெிகன 

குறித்த ஒழுங்குெிதிகள் ெலுவூட்டுகின்றது. வகாழும்பு புறநகர் புககயிரதக் கருத்திட்டமானது, 

2013 இன் காணி ககயகப்படுத்தல் ஒழுங்குெிதிகளின் கீழ்  பட்டியற்படுத்தப்படாகம காரணமாக, 

இக் கருத்திட்டத்துடன் சமசல கூறப்பட்ட ெிடயங்கள் வபாருந்திச்வசல்ெதில்கல. சமலும், இது 

சபான்ற ெிடயங்ககள அல்லது காணி அல்லாத வபாருளாதார இடப்வபயர்வுகளுக்கான 

பாிவுத்வதாககக் வகாடுப்பனவுககள தீர்மானிப்பதற்காக, 2008 இன் காணி ககயகப்படுத்தல் 

ஒழுங்குெிதியானது முகெர் நிறுெனவமான்றிகனத் தாபிக்கெில்கல. இத்தககய 

சூழ்நிகலகளில், வகாழும்பு புறநகர் புககயிரதப் பாகதக் கருத்திட்டத்திற்காக  நிறுெப்பட்ட 

உாித்துாிகம மதிப்பீட்டுக் குழு சமற்வகாண்ட தீர்மானம் காரணமாக சமசல குறிப்பிடப்பட்ட 

வெற்றிடம் நிரப்பப்படும். ஆகசெ, ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியின் கருத்திட்ட இணக்கப் 

பிாிெினால் மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுப் பணிச் சட்டகத்திற்கு அங்கீகாரம் 

ெழங்கப்பட்டவுடன், வகாழும்பு புறநகர் புககயிரதக் கருத்திட்டமானது, உாித்துாிகம 

மதிப்பீட்டுக் குழுெிகனத் தாபிப்பதற்காக அகமச்சரகெயின் ெிசசட அங்கீகாரத்திகனக் 

சகாரும். 
 

1.31 உாித்துாிகம மதிப்பீட்டுக் குழுொனது பின்ெரும் வசயற்பாடுககள சமற்வகாள்ளும்:   
 

I. தற்சபாதுள்ள சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குெிதிகளினால் உள்ளடக்கப்படாத பாிவுத்வதாககப் 

பிரதிபலன்கள், ஏகனய மீள்குடியமர்த்தல்  மற்றும் புனர்ொழ்வு உதெிககளத் தீர்மானித்தல். 

II. குடியிாிப்பாளர்ககள சாிபார்த்தல் மற்றும் சட்டெிசராத குடியிருப்பாளர்ககள அகடயாளம் 

காணுதல். 

III. நிலங்கள் அல்லது கட்டகமப்புகளின் மீதமுள்ள பகுதிககள சமலும் பயன்படுத்துெதற்கான 

சாத்தியப்பாட்டிகனத் தீர்மானித்தல். 

IV. மாற்று அல்லது தற்காலிக தங்குமிடக் காலத்திகனத் தீர்மானித்தல். 
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V மீள்குடியமர்த்தல் ஒழுங்குபடுத்தற் பணிச்சட்டகம் மற்றும் ஆசிய அபிெிருத்தி 

ெங்கியின் தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் பாதுகாப்புக் வகாள்கக 

என்பனெற்றிற்கு இகடயிலான இகடவெளிப் பகுபாய்வு 
 

1.32 1986 ஆம் ஆண்டின் திருத்தப்பட்டொறான, 1950 ஆம் ஆண்டின் காணிககயகப்படுத்தல் 

சட்டமானது (1950 ஆம் ஆண்டின் காணி ககயகப்படுத்தல் சட்டம் மற்றும் அதன் ஒழுங்குெிதிகள்) 

வபாது சநாக்கத்திற்காக காணி ககயகப்படுத்துெதற்கான ெழி காட்டல்ககளயும் காணி 

உாித்துாிகமயாளருக்கு மாத்திரம் பல பிரதிபலன்ககள ெழங்குகிறது. காணி ககயகப்படுத்தற் 

சட்டம் மற்றும் அதன் ஒழுங்குெிதிகள் என்பன காணி மற்றும் வசாத்துக்களின் இழப்பிற்கான 

இழப்பீட்டிகன அதன் மாற்றீட்டுச் வசலெில்  உத்தரொதப்படுத்துெதில்கல. ஆனால் 2001 ஆம் 

ஆண்டின் சதசிய தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தற் வகாள்ககயானது இலங்ககயில்  

மீள்குடியமர்த்தல் வதாடர்பிலான பிரச்சிகனககளத் தீர்த்துகெப்பதற்கான  முகறப்படுத்தபட்ட  

முகறகமவயான்றிகன அபிெிருத்திவசய்து குறிப்பிடத்தக்க கமற்கல்வலான்றிகனப்  

பிரதிபலித்து,  இலங்ககயின் சதசிய வகாள்கககள் மற்றும் ஆசிய அபிெிருத்தி  ெங்கியின் 

அத்தககய வகாள்கககள் என்பனெற்றிற்கிகடயிலான குறிப்பிடத்தக்க இகடவெளியிகன 

அகடத்துெிடுகின்றது. இகடவெளிப் பகுப்பாய்வொன்று  பின்னிகணப்பு 2 இல்  

ெிபாிக்கப்பட்டுள்ளது. 
VI  கருத்திட்டத்தின் தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்தற் வகாள்கககள் 

 

1.33 இலங்ககயின் பல்செறு மீள்குடியமர்த்தல் வகாள்கககள், சட்டங்கள், ஒழுங்குமுகறகள் மற்றும் 

ெழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியின் தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தற் 

வகாள்கக மற்றும் மீள்குடியமர்த்தலுக்கான சிறந்த நகடமுகறகள் என்பனெற்றின் ஒப்பீட்டு 

மீளாய்ெின் அடிப்பகடயில், பின்ெரும் பரந்தளெிலான மீள்குடியமர்த்தற் வகாள்கககள் 

இக்கருத்திட்டத்திற்காக ெடித்வதடுக்ககப்பட்டன. அகெ ஏற்கனசெ அகடயாளம் காணப்பட்ட 

மற்றும் இன்னும் அகடயாளம் காணப்படாதுள்ள அதன் உப கருத்திட்டங்கள் மற்றும் கூறுகள் 

அகனத்திற்கும் ஏற்புடகமயாக்கப்படும். பின்ெரும் தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடிசயற்றக் 

வகாள்ககககளத் தூண்டுகிறதா என்பகதத் தீர்மானிப்பதற்கும், சதகெயான மீள்குடிசயற்றத் 

திட்டத்தின் பரப்வபல்கலயிகனத் தீர்மானிப்பதற்கும் கருத்திட்டத்தின் ஒவ்வொரு உப 

கருத்திட்டத்கதயும் அல்லது கூறுககளயும் பிாித்தறிதல் செண்டும். 
 

 வபௌதீக ாீதியான இடப்வபயர்வு மற்றும் அல்லது ொழ்ொதாரம், ெருமான மூலங்கள், 

சமூதாய ெளங்கள் மற்றும் உள்கட்டகமப்பு ஆகியெற்றில் செரசதனும் பாதகமான 

தாக்கங்ககளத் தெிர்ப்பதற்கான அகனத்து முயற்சிககளயும் சமற்வகாள்ளல்.வபௌதீக 

ாீதியான இடப்வபயர்வு மற்றும் வபாருளாதார ாீதியான இடப்வபயர்வும் தெிர்க்க 

முடியாதகெகளாக காணப்படுககயில், பின்ெரும் நடெடிக்ககககள எடுத்தல் (அ) 

நிலத்திற்கு பதிலாக காசு, நிலத்திற்குப் பதிலாக நிலம் மற்றும் குடியிருப்பு அலகு ஒன்றிற்குப் 

பதிலாக குடியிருப்பு அலகு மாதிாிகள் மூலம் சபாதுமான இழப்பீடு ெழங்கப்படுெகத உறுதி 

வசய்தல் (ஆ) ஆகக் குகறந்தது அெர்களின் ெருமானம் மற்றும் ொழ்ொதாரங்ககள சீராக்கல் 

மற்றும், (இ) செறிடப்படுத்தலுக்கான வீட்டுடகமககளத் வதாிவுவசய்தல் மற்றும் குறித்த 

இடங்ககள கெனமாக திட்டமிடுெதன் மூலம் அெர்களின் முன்கனய சமூக, கலாச்சார 

அகமப்புககள மீண்டும் கட்டிவயழுப்புெதற்கு உதவுதல். 
 

 நிலம் அல்லது ெசிப்பிட அலகு ககயகப்படுத்தல், இழப்பீட்டுத் திட்டம், ெருமானத்திகன 

சீரகமத்தல், ஏகனய உாித்துாிகமகள் மற்றும் குகற தீர்க்கும் வபாறிமுகற குறித்து 

கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட அகனத்து மக்களுக்களுக்கும் அறிவூட்டி அெர்களுடன் 

கலந்துகரயாடல்.  
 

 ஏகழகள், நிலமற்றெர்கள், முதியெர்கள், வபண் தகலகமக் குடும்பங்கள், குத்தககதாரர்கள், 

குத்தககயாளர்கள், முகறசாரா குடிசயறிகள் மற்றும் ஆக்கரமிப்பாளர்கள் சபான்ற 

இலகுெில் பாதிப்பகடயக் கூடிய மக்களின் சதகெககளப் பூர்த்திவசய்ெதற்காக ெிசசட 

கருத்திட்ட உதெிககள ெழங்குதல். 
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 மாற்றீட்டுச் வசலெில் பணத்கத வசலுத்துெதன் மூலமாகசொ அல்லது ெசிப்பிட 

அலவகான்றிற்கு ெசிப்பிட மாதிாி அலவகான்றிகன ெழங்குெதன் மூலமாகசொ 

பாதிக்கப்பட்ட அகனத்து குடியிருப்பு அலகுகளுக்கும் இழப்பீடு ெழங்கல். 
 

 கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் நலன்கருதி, குறிப்பாக, ஏகழகள் மற்றும் 

இலகுெில் பாதிக்கப்படக்கூடிய குடும்பங்களுக்கு, நன்கு திட்டமிடப்பட்ட மற்றும் 

ெரவுவசலெிடப்பட்ட ெருமான சீரகமப்பு மற்றும் சமம்பாட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டங்ககள 

ஏற்படுத்தல். 
 

 உப கருத்திட்டம் அல்லது கூறுக்ககள இழந்த அகனத்து வபாதுொன வசாத்து ெளங்களும் 

உடனடியாக கருத்திட்ட நிகறசெற்று முகொினால் மாற்றீடுவசய்யப்பட்டு அல்லது 

அதற்காக இழப்பீடு ெழங்கப்பட்டு, பாதிக்கப்பட்ட சமூகத்தின் பிரதிநிதிகளுக்கு பண 

இழப்பீடு ெழங்கல். 
 

 நிலம் அல்லது வசாத்துக் ககயகப்படுத்தலானது சபச்சித் தீர்மானித்தன் பின்னர் 

இடம்வபறின், இடப்வபயர்ெிற்குப் பின்னர் கருத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் அசத 

அல்லது அதகன ெிடச் சிறந்த ெருமானம் மற்றும் ொழ்ொதார நிகலகமகயப் சபணுெர் 

என்பதகன உப கருத்திட்டம் அல்லது கருத்திட்டக் கூறு உறுதிவசய்தல். 
 

 உாித்துாிகமயற்ற கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களும் மீள்குடியமர்த்தல் 

உதெியிகனப் வபற்றுக்வகாள்ெதற்கு தகுதிவபறல்.தமது ெசிப்பிட அலகுககள இழந்த 

அெர்கள் தமது தற்சபாகதய நிலசபாக உாிகமயிகனப் வபாருட்படுத்தாது மாற்று 

குடியிருப்பு அலகுககளப் வபற்றுக்வகாள்ெதற்கும் அெர்களும் உாிகமவபறல். 
 

 கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மற்றும் ஏகனய பங்குதாரர்கள் இலகுெில் 

வபற்றுக்வகாள்ளக் கூடிய ெககயிலும் ெடிெத்திலும் வமாழி(களி)லும் கருத்திட்ட மதிப்பீட்டு 

முன் ஆசலாசகனக் கூட்டக் குறிப்புக்கள் மற்றும் பிற ஆெணங்கள் உள்ளடங்கலாக, 

மீள்குடியமர்த்தல் வதாடர்பான தகெல்ககள வெளிப்படுத்தல். இறுதியாக்கப்பட்ட 

கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மற்றும் அெர்கள் வதாடர்பில் ஏசதனும் 

இற்கறப்படுத்தல்கள் இருப்பின், அந்த ஆெணங்ககளயும் கருத்திட்டத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் பிற பங்குதாரர்களுக்கும் வெளிப்படுத்தல். 
 

 நிலம் ககயகப்படுத்தல், இழப்பீடு ெழங்கல் மற்றும் செறிடப்படுத்தல் என்பனெற்றின் 

வமாத்த வசலவுகளும் கருத்திட்ட வசலவுகளில் உள்ளடக்கப்படுதல். 
 

 வபௌதிக ாீதியான இடப்வபயர்வும் மற்றும் கட்டுமானப் பணிகளும் ஆரம்பிக்கப்படுெதற்கு 

முன்னர் இடம்வபயரும் ஒவ்வொரு நபருக்கும் அல்லது வீட்டுடகமகளுக்கும் 

இழப்பீட்டிகனயும் ஏகனய உாித்துாிகமககளயும் கருத்திட்டம் ெழங்குதல்.  
 

 மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத்திட்ட அமுலாக்கத்திகன சமற்பார்கெவசய்தல், மதிப்பீடு 

வசய்தல், ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கி, கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மற்றும் 

ஏகனய பங்குதாரர்களுடன் பகிர்ந்து வகாள்ெதற்காக அகரயாண்டு சமற்பார்கெ 

அறிக்ககககளத் தயாாித்தல், மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்ட அமுலாக்கத்தின் 

முதல் இரண்டு ெருடங்களின் சபாது காலாண்டு மீள்குடியமர்த்தல் சமற்பார்கெ 

அறிக்கககள் தயாாிக்கப்படும், அகனத்து சமற்பார்கெ அறிக்ககககளயும் ஆசிய 

அபிெிருத்தி ெங்கியின்  மீளாய்ெிற்காக ககயளித்தல். உள்நாட்டு வமாழிகளிலுள்ள 

சமற்பார்கெ அறிக்ககககள கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் 

வீட்டுடகமகளுக்கும் நிகறசெற்று முகெர் வெளிப்படுத்துொர். 
 

1.34  சமசல பட்டியற்படுத்தப்பட்டுள்ள தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் வகாள்கககளுடன் 

இகணந்த ெககயில், உாிகம அல்லது வதாழில் அல்லது இழந்த வசாத்திற்கான அணுகலின் 

தன்கம அல்லது ெருமானம் அல்லது ொழ்ொதார மூலங்களின் இழப்புகளின் தன்கம 

என்பனெற்றிற்கு அகமய, மீள்குடியமர்த்தல் அல்லது செறிடப்படுத்தல் உதெி மற்றும் 

இழப்பீட்டுப் வபாதிகளின் சசர்ககவயான்றிகனப் வபற்றுக்வகாள்ெதற்கு கருத்திட்டத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட வீட்டுடகமகள் மற்றும் சமூகங்கள் உாித்துாிகம 

வபறும். 
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VII ஆய்ந்தறிதல் மற்றும் ெககப்படுத்தல் 

7.1 ஆரம்ப கட்ட உப கருத்திட்டம் அல்லது கூறுகள் வதாடர்பிலான தகெல்கள் கிகடப்பனொகக் 

காணப்படும் சபாது அகடயாளம் காணப்பட்ட ஒவ்வொரு உப கருத்திட்டமும் அல்லது 

கூறுகளும் நிகறசெற்று முகொின் அல்லது அமுலாக்கல் முகொின் உதெியுடன் ஆசிய 

அபிெிருத்தி ெங்கியினால் ஆய்ந்தறியப்பட்டு ெககப்படுத்தப்படும். ஆய்ந்தறிதல் மற்றும் 

ெககப்படுத்தலின் சநாக்கங்களாக: (அ) உப  கருத்திட்டம் அல்லது  கருத்திட்டக் கூறு என்பன 
உள்ளாற்றல்மிக்க, தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தற் தாக்கங்கள் மற்றும் இடர்வுககள 

உள்ளடக்கியுள்ளதா இல்கலயா என்பகத தீர்மானித்தல் (ஆ) இத்தககய உள்ளாற்றல்மிக்க 

தாக்கங்கள் மற்றும் இடர்வுகளின் முக்கியத்துெத்கதக் கண்டறிதல் (இ) தன்னிச்கசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல் தாக்கங்கள் அல்லது இடர்வுககள தெிர்ப்பதற்காக திருப்திகரமான 

மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்திகன உருொக்குெதற்குத் சதகெயான மதிப்பீடு 

மற்றும் நிறுென மற்றும் நிதி மூலங்ககள அகடயாளங் காணல் மற்றும் (ஈ) அெற்கறக் 

குகறத்தல் மற்றும் தணித்தல். உப கருத்திட்டம் அல்லது கூறிகன ஆய்ந்தறிதல் மற்றும் 

ெககப்படுத்தலானது தகெல் வெளிப்படுத்துககயின்  அளெிகனயும் கருத்திட்டத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் ஆசலாசகனகளின் அளெிகனயும் குறிக்கும். 
 

7.2 உபக் கருத்திட்டம் அல்லது கூறு ஒன்றின் சாத்தியமான மீள்குடியமர்த்தல் தாக்கங்கள் மற்றும் 

அெற்றின் முக்கியத்துெம் என்பனெற்றிகன அகடயாளங் காண்பதற்கும் அெற்றிகன 

ஆய்ந்தறிெதற்கும் பின்ெரும் சாிபார்ப்பு பட்டியல் உதவுகிறது: 
 

 உப கருத்திட்டம் அல்லது கூறு ஒன்று காணிவயான்றிகனக் ககயகப்படுத்துமா? 

 எவ்ெளவு ெிஸ்தீரமான நிலப் பரப்பிகனக் ககயகப்படுத்துெதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது? 

(மதிப்பீடு) 

 எத்தகன நபர்கள் மற்றும் வீடுகள் பாதிக்கப்படும்? (மதிப்பீடு) 

 கருத்திட்டத்தின் தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் நடெடிக்கககளின் தாக்கங்ள் 

நிரந்தரமானதா அல்லது தற்காலிகிமானதா? 

 நில உாிகமயின் ெகககள்? உாிகமயாளர், ஆக்கிரமிப்பாளர், சட்ட ெிசராத 

குடியிருப்பாளர்கள், குத்தககதாரர் சபான்றெர்கள். 

 நில பயன்பாட்டு முகறகள்? வீட்டுத் தலங்கள், சிறு ககடகள், ெணிக கமயங்கள், 

வநற்வசய்கக நிலம் மற்றும் சமட்டு நிலம் சபான்றகெ. 

 குத்தககதாரர்கள், குத்தகககாரர்கள், ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் மற்றும் சட்ட ெிசராத 

குடியிருப்பாளர்கள் மீது நிலம் / ெசிப்பிட அலகு ககயகப்படுத்தலானது தாக்கத்கத 

ஏற்படுத்துமா? 

 அரசு நிலங்கள் ககயகப்படுத்தப்பட செண்டுவமனில், அது நிலத்தின் மீதான 

கருத்திட்டத்தினால் பாதிப்பகடயக் கூடிய சில மக்களின் பாரம்பாிய உாிகம சகாரல்ககள 

பாதிக்குமா? 

 அரச அல்லது புககயிரத நிலம் ககயகப்படுத்தபடுவமனில், அது ஏசதனும் 

ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் மற்றும் சட்ட ெிசராத குடியிருப்பாளர்கள் அல்லது முகறசாரா 

குடிசயறிகள் மீது தாக்கத்கத ஏற்படுத்துமா? (மதிப்பீடுகள்) 

 ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் மற்றும் சட்ட ெிசராத குடியிருப்பாளர்கள் மற்றும் முகறசாரா 

குடிசயறிகளின் எண்ணிக்கக எவ்ெளொக இருக்கும்? 

 ஏசதனும் வீடுகள், கட்டகமப்புகள், மரங்கள் மற்றும் பயிர்கள் பாதிக்கப்படுமா? 

 எத்தகன வீடுகள் முழுகமயாக ககயகப்படுத்தப்படும்/ அழிக்கப்படும்? (மதிப்பீடுகள்) 

 எத்தகன வீடுகள் பகுதியளெில் ககயகப்படுத்தப்படும் / அழிக்கப்படும்? (மதிப்பீடுகள்) 
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 எத்தகன வீட்டுடகமகள் வபௌதீக ாீதியாக இடம்வபயர்க்கப்படும்? (மதிப்பீடுகள்) 

 ஏசதனும் வபாது அல்லது சமூக உட்கட்டகமப்புக்கள் பகுதியளெில் அல்லது முழுகமயாக 

பாதிக்கப்படுமா? 

 உற்பத்திச் வசாத்துக்களின் (ெருமானம் ஈட்டும் வசாத்துக்கள்) எத்தகன சதவீதத்கத மக்கள் 

இழப்பார்கள்? (மதிப்பீடு) 

 எந்த ெககயான ெணிகங்கள் பாதிக்கப்படும்? அெர்களின் இருப்பிடங்கள்? எண்ணிக்கக? 

(மதிப்பீடு) 
 

7.3 சசகாிக்கப்பட்ட தகெல்கள் மற்றும் தரவுகளின் அடிப்பகடயில் கருத்திட்டத்தின் சாத்தியமான 

தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் தாக்கங்கள் மற்றும் இடர்வுகளுக்கான அடிப்பகட 

ெககப்படுத்தலிகனக் கருத்திட்டக் குழு முன்வமாழிகிறது: 
 

ெகக அ – உபக் கருத்திட்டம் அல்லது கருத்திட்டக் கூறானது, குறிப்பிடத்தக்களவு 

தன்னிச்கசயான மீளகுடியமர்த்தல் தாக்கங்ககளயும் வகாண்டிருக்கக்கூடும். ஆதலால், சமூகத் 

தாக்க மதிப்பீவடான்றிகன உள்ளடக்குகின்ற மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டவமான்று 

அெசியமாகும். 
 

ெகக ஆ – உப  கருத்திட்டம் அல்லது கருத்திட்டக் கூறானது, குறிப்பிடத்தக்களவு 

கருதப்படாதளெில் மீள்குடியமர்த்தற் தாக்கங்ககள ஏற்படுத்தக்கூடும். இதற்கு சமூக தாக்க 

மதிப்பீவடான்றிகன  உள்ளடக்குகி குறுகிய கால மீள்குடியமர்த்தற் வசய்பாட்டுத் 

திட்டவமான்று அெசியமாகும். 
 

ெகக இ – உப  கருத்திட்டம் அல்லது கூறானது, மீள்குடியமர்த்தல் தாக்கங்ககளக் 

வகாண்டிராது அல்லது குகறந்தபட்சத் தாக்கங்ககளக் வகாண்டிருக்கம். தன்னிச்கயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தலானது வதாடர்ந் சதரச்சியான அறிக்ககயிகன செண்டிநிற்கிறது. 
 

7.4 உப கருத்திட்டம் அல்லது கருத்திட்ட கூறுகளிலுள்ள தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் தாக்க 

ெககயானது, தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் தாக்கங்களின் நியதியில், அதன் 

உணர்திறன்மிக்க பிாிெின் ெககயிகனக் வகாண்டு தீர்மானிக்கப்படுகிறது. ஒன்று அல்லது 

ஒன்றுக்கு சமற்பட்ட பாாிய தாக்கங்ககள 200 அல்லது அதற்கு சமற்பட்ட நபர்கள் 

அனுபெிப்பார்களாயின், உப கருத்திட்டம் அல்லது கூறுகளின் தன்னிச்கசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல் தாக்கங்கள் ‘குறிப்பிடத்தக்ககெ’ என கருதப்படுகின்றன. அதற்ககமய, இங்கு 

முக்கிய தாக்கங்களாக: (i) வபௌதீக ாீதியாக இடம்வபயர்ந்திருத்தல், அல்லது (ii) 10% அல்லது 

அதற்கு சமற்பட்ட ெிகனத்திறனான வசாத்துக்ககள இழந்திருத்தல் என்பனெற்கறக் 

குறிப்பிடலாம். மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுக் கருத்திட்டவமான்றின் ெிபரம் மற்றும் 

பல்துகறசார் ெிடயங்கள் என்பன ஆற்றல்மிக்க மீள்குடியமர்த்தல் தாக்கங்கள் மற்றும் 

இடர்வுகளின் ‘சிறப்பியல்புடன்’ வபாருந்திச்வசல்ெனொக அகமயும். 
 

7.5 எதிர்பார்க்கப்பட்ட மீள்குடியமர்த்தல் தாக்கங்கள் மற்றும் இடர்வுகளின் ஆரம்ப கட்ட 

ஆய்ந்தறிதல் வசயற்பாடு முடிவுற்ற பின்னர் உப கருத்திட்டவமான்று அல்லது அதன் கூறு 

தற்காலிகமாக ெககப்படுத்தப்படுகிறது. அதிகம் ெிாிொன மீள்குடியமர்த்தல் தகெல்கள் 

கிகடப்பனொக காணப்படுகின்ற செகளயில் கருத்திட்ட வசயலாக்கத்திகனத் வதாடர்ந்தும் 

முன்வனடுப்பதற்காக ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியின் ஒத்திகசவுடன் கருத்திட்டத் தாக்க ெகககய 

மாற்றியகமப்பதற்கு கருத்திட்டக் குழுெிற்கு முடியும். அவ்ொறான நிகலகமயில் கருத்திட்டக் 

குழுொனது ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியின் பிரதான இணக்கப்பட்டு உத்திசயாகத்தாின் 

ஒத்திகசெிற்காக மீள்ெககப்படுத்தல் படிெத்திகனச் சமர்ப்பிக்கும். 
 

7.6 கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருொினதும் அல்லது ஒவ்வொரு 

வீட்டுடகமயினதும் நிலொரன முகறகய அகடயாளம் காண்பது அெசியமாகும். 
அவ்ொறின்சறல், இது காணி ககயகப்படுத்தல், இழப்பீடு ெழங்கல் மற்றும் புனர்ொழ்ெளித்தல் 

ஆகியெற்றுடன் வதாடர்புபற்ற நகடமுகறககள பாதிக்கும் (பின்னிகணப்பு- 4, உாித்துாிகம) 
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VIII சமூக வபாருளாதார தகெல் 
 

அ     ஆரம்ப கட்ட சமூக மற்றும் ெறுகம மதிப்பீடு  
 

8.1 உப  கருத்திட்டம் அல்லது கூறிகன அகடயாளம் காணும் கட்டத்தின் சபாது ஆசிய அபிெிருத்தி 

ெங்கியானது சமூக தாக்கங்கள், ெறுகம, இடர்வுகள், கருத்திட்ட பிரதிபலன்கள், ஆர்ெங்கள், 

அபிலாகைகள் மற்றும் சாத்தியமான கருத்திட்ட பயனாளிகள் மற்றும் ஏகனய பங்குதாரர்களின் 

வகாள்திறன் பரப்வபல்கலயிகன அகடயாளம் காண்பதற்காக கருத்திட்ட 

முன்வமாழிொளர்களின் உதெியுடன் துாித சமூக மதிப்பீவடான்றிகன நடத்துகிறது. ெங்கியின் 

தூதுக் குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் கருத்திட்ட முன்வமாழிொளர்கள் நிகழ்கால நிலகமயிகன 

அெதானிப்பதற்காக சாத்தியமான கருத்திட்டப் பகுதிகளுக்குப் பயணங்ககள 

சமற்வகாள்கின்றனர். அதற்ககமய, ஆரம்ப கட்டக் கண்டுபிடிப்புககள அடிப்பகடயாகக் 

வகாண்டு, அெர்கள் ‘Initial Poverty and Social Assessment’ (IPSA) ‘ஆரம்ப ெறுகம மற்றும் சமூக 

மதிப்பீடு’ என்ற தகலப்பில் அறிக்கக ஒன்றிகன  ெங்கிக்கு தயாாிக்கின்றனர். 
 

ஆ. சமூகவபாருளாதார ஆய்வுகள் அல்லது சமூக தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகள் 
 

8.2 சமூக வபாருளாதார ஆய்வு அல்லது சமூக தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்ெின் சநாக்கம் 

கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள், வீட்டுடகமகள் மற்றும் சமூதாயங்கள் மீதான 

சாத்தியமான கருத்திட்ட தாக்கங்களின் தன்கம மற்றும் சிறப்பியழ்புககள அகடயாளம் 

காண்பதாகும். ஆய்ொனது பாலினம் பாகுபடுத்தப்படாத சமூக வபாருளாதார தரவுககள 

சசகாிக்கும். வபாருளாதார ஆய்ொனது ஒன்றில் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் மற்றும் 

வீட்டுடகமகளின் மாதிாி ஆய்வொன்றாக இருக்கும் அல்லது வமாத்தமாகப் பாதிக்கப்பட்ட 

சனத்வதாகக பற்றிய கணக்வகடுப்பாக அகமயும். கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட  மக்கள், 

அெர்களின் ெருமானம், வீட்டு நிலகமகள் மற்றும் இழப்பீட்டின் அளவு ஆகியெற்றின் 

அடிப்பகடயில் கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் ெித்தியாசமான குழுக்ககளத் 

வதாிவுவசய்ெதற்கான குடிப்பகடயாக்கம் வசய்யப்பட்ட மாதிாி முகறவயான்றின் மூலமாக 

வமாத்த குடிசனத்தில் 20 சதவீதமான மாதிாிவயான்றிகன ெழகமயாக வதாிவுவசய்கின்றது. 

குடிசனத்வதாகக கணக்வகடுப்புக்கு பதிலாக  மாதிாிக் கணக்வகடுப்வபான்று 

சமற்வகாள்ளப்படுமாயின், மாதிாியின் பாிமாணமானது ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியுடன் 

இகணந்துவசல்ெது அெசியமாகும். அவ்ொறின்சறல், தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் 

தாக்கங்கள் உப கருத்திட்டங்கள் அல்லது கூறுகளில் மட்டுப்படுத்தப்பட்டு ஒரு சநாியல் 

ெடிெத்தில் சிதறடிக்கப்படுகின்றன. 
 

8.3 சாத்தியமான கருத்திட்டத் தாக்கங்களின் ெகக அ அல்லது ஆ ெககக்குள் ெருமாயின், 

நிகறசெற்று முகெர் அல்லது அமுலாக்கல் முகெர் பின்ெருெனெற்றிகன சநாக்காகக் வகாண்டு 

சமூக வபாருளாதார ஆய்வொன்றிகன அல்லது சமூக தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வொன்றிகன கூடிய 

ெிகரெில் நடத்துொர். (i) உப  கருத்திட்டம் அல்லது உப கருத்திட்டப் பகுதிகளில் அடிப்பகட 

சமூக வபாருளாதாரம் வதாடர்பிலான அடிநிகலத் தரவு மற்றும் தகெல்ககளச் சசகாித்தல் (ii) 

வபௌதீக ாீதியாகவும்  வபாருளாதார ாீதியாகவும் இடம்வபயர்ந்த நபர்ககளயும் 

வீட்டுடகமககளயும் அகடயாளங்காணல் (iii) வீட்டுடகமகள், நிறுெனங்கள் மற்றும் 

சமுதாயங்களின் பாதிக்கப்பட்ட அல்லது இழந்த வசாத்துக்ககள பதிவு வசய்தல் (iv) கருத்திட்டம் 

காரணமாக மக்கள் மீதான  சமூக வபாருளாதார தாக்கங்ககள மதீப்பீடுவசய்தல் மற்றும் (v) 

கருத்திட்ட அமலாக்கத்தில் நிலம் ககயகப்படுத்தல், செறிடப்படுத்தல் மற்றும் 

புனர்ொழ்ெளித்தல் கூறுககள கண்காணிப்பதற்காக கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டு 

அளவுருக்கள் மற்றும் குறிகாட்டிககள நிறுவுதல். 
 

8.4 சமூக வபாருளாதார ஆய்வுககளப் பூரணப்படுத்துெதற்காக ெகக அ  கருத்திட்ட ெககக்கு ெகக 

ஆ கருத்திட்டத்திகன ெிடவும் அதிக திட்டமிடல், ெளங்கள் மற்றும் ஆய்வு காலம் என்பன 

சதகெப்படுகிறது.சமலும்,அ ெகக கருத்திட்டத்திற்கு நபர்கள், சமூகங்கள் மற்றும் இலகுெில் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்கள் மீதான சமூக வபாருளாதார தாக்கங்கள் குறித்து ஆழமான 

ஆய்வும் ஆழமான பகுப்பாய்வும் சதகெப்படும். 
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8.5 சமூகத் தாக்க மதிப்பீட்டின் மிக முக்கியமானவதாரு பகுதியாக தரவு மற்றும் தகெல் பகுப்பாய்வு 

காணப்படுகின்றது. சசகாிக்கப்பட்ட பரந்த அளெிலான தரவுகள் மற்றும் தகெல்ககளப் 

பயன்படுத்தி மீள்குடியமர்த்தலிகனத் திட்டமிடுபெர் மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் 

திட்டத்திற்காக சமூகத்தாக்க மதிப்பீடு பற்றிய ஓர் அத்தியாயத்கதத் தயாாிப்பார். இதில் தரவு 

அட்டெகணகளின் எண்ணிக்கக, அெற்றின் ெடிெம் மற்றும் கெனம் வசலுத்த செண்டிய 

சிக்கல்கள் என்பனெற்றிகன அெர் தீர்மானிப்பார். இந்த அத்தியாயம் 10 பக்கங்களுக்கு 

சமற்படாது சுருக்கமானசதார் அத்தியாயமாக இருத்தல் செண்டும். அட்டெகண ெடிெில் 

ெிாிொன தரவு மற்றும் தகெல்ககள பின்னிகணப்புகளில் ெழங்கலாம். 
 

இ.    குடிசன மதிப்பீடு அல்லது சனத்வதாககப் பதிவு 
 

8.6 வமாத்தமாகப் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் வதாடர்பிலான புள்ளிெிபரக் கண்சணாட்டத்திகன குடிசன 

மதிப்பீடு ெழங்குகிறது. கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் வசாத்துக்கள் மற்றும் 

ொழ்ொதாரத்தின் முக்கிய மூலாதாரங்ககளயும் உள்ளடக்குெசதாடு, பாலினம் 

பாகுபடுத்தப்படாத சமூக வபாருளாதார தரவுககளயும் இது ெழங்கும். ஏகழகள் மற்றும் 

இலகுெில் பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்களின் வீட்டுடகமகளுக்கும் அெர்களின் சமூக வபாருளாதார 

வீழ்ச்சி மற்றும் சீர்குகலவு ஆகியெற்கற மிககப்பதற்கும் உதவுெதற்காகன ெிசசட 

நடெடிக்கககள் ஏதும் அெசியமா என்பகத தீர்மானிப்பதில் இத்தககய தரவுகள் குறிப்பாகப் 

பயன்படுத்தப்படும். 
 

8.7 கருத்திட்டத்திற்கான ெிாிொன ெடிெகமப்புககளத் தயாாிப்பதற்கு முன்னர் சமூக வபாருளாதார 

மாதிாி ஆய்வொன்று நடாத்தப்படுமாயின் அது பாதிக்கப்பட்ட அகனத்து நபர்கள் மற்றும் 

வீட்டுடகமகளின் வசாத்துப் பட்டியவலான்றுடன் சசர்த்து அெர்கள் வதாடர்பிலான குடிசன 

மதிப்பீவடான்று ெிாிொன ெடிெகமப்புகள் பூரணப்படுத்தப்பட்டதன் பின்னர் உடனடியாக 

நடாத்தப்படுதல் செண்டும். இதகன கருத்திட்டத்தின் கட்டுமானப் பணிகள் 

ஆரம்பிக்கப்படுெதற்கு முன்னர் சமற்வகாள்ளுதல் செண்டும். இழப்புகளின் பட்டியல் மற்றும் 

குடிசன மதிப்பீடு என்பனெற்றிகன அடிப்பகடயாகக் வகாண்டு மீள்குடியமர்த்தலிகனத் 

திட்டமிடுபெரானெர், மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்திகனத் திருத்தியகமத்து 

அதகன இற்கறப்படுத்தி, கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட அகனத்து மக்களும் உட்பட 

அகனத்துக் கருத்திட்டப் பங்குதாரர்களுக்கும் அெர் அதகன வெளியிடுொர். கருத்திட்டத்தின் 

ெரவுவசலவுத் திட்டம் மற்றும் வசயற்பாட்டு அட்டெகண என்பனெற்றிலும் இத்தககய 

இற்கறப்படுத்தல்கள் மற்றும் திருத்தங்கள் என்பன பிரதிபலிக்கும். 
 

ஈ. முகறயியல் 
 

8.8 சாத்தியமான மீள்குடியமர்த்தல் தாக்கங்களின் முக்கியத்துெத்துெம் மற்றும் உப கருத்திட்டம் 

அல்லது கூறுப் பகுதியில் அத்தககய தாக்கங்களின் பரெகலயும் அடிப்பகடயாகக் வகாண்டு, 

மீள்குடியமர்த்தலிகனத் திட்டமிடுபெர் சமூக வபாருளாதார அல்லது தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு 

மற்றும் குடிசன மதிப்பீடு என்பனெற்றிற்கான தரவு சசகாிப்பு முகறகமகயத் தீர்மானிப்பார். 

கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட சாத்தியமான அகனத்து மக்கள் மற்றும் வீட்டுடகமகள் 

வதாடர்பில் ெினாக்வகாத்து ஆய்வுமுகற மிகவும் பிரபலமான முகறகமயாகவும் 

காணப்படுெசதாடு,வீட்டுடகமகள் மற்றும் குடியிருப்புகள் மீது தாக்கங்ககள ஏற்படுத்துகின்ற, 

குறுகிய வீச்வசல்கலயில் நீண்ட ஆனால் சிதறிய தாக்கங்ககளக் வகாண்ட புககயிரதக் 

கருத்திட்டம் சபான்ற சீாிய கருத்திட்டத்திற்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக அகமயும். 
  

8.9 ெினாக்வகாத்தானது பாலினத்தால் செறுபடுத்தப்படாது அடிப்பகடயான வீட்டுடகம பற்றிய 

தகெல்கள், நில உாித்துாிகம மற்றும் அதன் பயன்பாட்டு முகறகள், ெருமானம் மற்றும் வசலெின 

முகறகள், செகலொய்ப்பு மற்றும் ெருமானம் மற்றும் ொழ்ொதார மூலங்கள் மீதான 

சாத்தியமான தாக்கங்கள், குடியிருப்பு மற்றும் அதன் நிலொாிய ெகக மற்றும் பிற 

கட்டகமப்புகள் மற்றும் இழப்புகள், சமூக அகமப்புகள், உத்சதச கருத்திட்டம் பற்றிய 

ெிழிப்புணர்வு, ெறுகம வீழ்தகுநிகல மற்றும் இலகுெில் பாதிப்பகடயக்கூடிய நிகல என்பன 

பற்றிய சகள்ெிகள் இதில் அடங்கும். வபௌதீக மற்றும் வபாருளாதார ாீதியான இடப்வபயர்ச்சி 
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குறித்த கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் மனத் தாக்கங்கள் மற்றும் 

திட்டத்திலிருந்தான அெர்களின் எதிர்பார்ப்புகள், குறிப்பாக எதிர்கால வீட்டுெசதிகள், ெருமான 

சீரகமப்பு மற்றும் சமம்பாட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் பற்றிய சகள்ெிகள் என்பனவும் இதில் 

உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கும். 
 

8.10 ஆய்வுக்கான ெினாக்வகாத்துக்களுக்கு சமலதிகமாக, ஆய்ெில் ஈடுபட்டுள்ள களப் 

பணியாளர்கள் சாத்தியமான கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் உள்ளூர் தகலெர்கள், 
அறிஞர்கள் மற்றும் சதாட்டக் குடியிருப்பாளர்கள் (ெத்கத) பரஸ்பர உதெிச் சங்கங்கள், 

நலன்புாி சங்கங்கள், சமயம்சார் அகமப்புக்கள் மற்றும் கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் சபான்ற உள்ளூர் 
சங்கங்களின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் குழுக்ககள சநாில் சந்தித்து தரமான தரவு மற்றும் 
தகெல்ககள சசகாிப்பர். குெியக் குழு ஆசலாசகனகள் அத்தககய சநர்காணல்களுக்கு 

துகணபுாியும். குழு சநர்காணல்களுக்கு முன்சனற்பாடுகள் சதகெ என்பசதாடு  மாத்திரமல்லாது 

அத்தககய கூட்டங்கள் பற்றிய தகெல்கள் கிராம சசகெயாளர் (கிராமத் தகலெர்) அல்லது 

பிரசதச வசயலகம் சபான்ற உள்ளூர் அகமப்புக்கள் மூலமாகசொ அல்லது உள்ளூர் சகாயில்கள், 

பள்ளிொயல்கள் மற்றும் சதொலயங்கள் சபான்ற சமூக  அகமப்புக்கள் மூலமாகசொ 

கருத்திட்டத்தினால்  பாதிக்கப்பட்ட அகனத்து மக்களுக்கும் முன்கூட்டிசய அறிெிக்கப்படுதல் 

செண்டும். சமலும் ஆண்கள் மற்றும் வபண்கள் சபான்ற இரு சாராரும் குெியக் குழு 

கலந்துகரயாடல்கள் மற்றும் வபாது மதியுகரகளில் பங்சகற்பதற்காக ஊக்குெிக்கப்படுதல் 

செண்டும். உப  கருத்திட்டம் அல்லது கூறு வதாடர்பான ஆழ்ந்தாய்வுகள், தீர்மானங்கள் 
மற்றும் பாிந்துகரகள் என்பன கருத்திட்ட அதிகாாிகளால் முகறயாகவும் ெிாிொகவும் 

பதிவுவசய்யப்படும். அதற்ககமய, அத்தககய கூட்டங்கள் அல்லது ஒன்று கூடல்களில் 

பங்சகற்ற அகனொினதும் முழு வபயர், முகொி மற்றும் ககவயாப்பம் என்பனவும் 
பதிவுவசய்யப்படும். அெர்களின் வசல்லிட வதாகலசபசி  இலக்கங்கள் கிகடக்கப் வபறின், 

அந்த இலக்கங்களும் எதிர்கால சநாக்கங்களுக்காக ெருகக தாள்களில் பதிவுவசய்யப்படுதல் 

செண்டும் (இந்த ஆெணங்களின் மாதிாிவயான்று கலந்தாய்வுகளின் சான்றாக மீள்குடியமர்த்தல் 

வசயற்பாட்டுத் திட்டத்துடன் இகணக்கப்படுதல் செண்டும்). 
 

8.11 பாதிக்கப்பட்ட சமூகம் பற்றிய தரவுககளயும் இரண்டாம் நிகலத் தரவுகள் ஏதுமிருப்பின் 

அெற்றிகனச் சசகாிப்பதற்கும் மீள்குடியமர்த்தலிகனத் திட்டமிடுபெரானெர் கருத்திட்டப் 

பகுதிகளில் நடாத்தப்பட்ட அண்கமக்கால சமூக வபாருளாதார ஆய்வுககள ஆராய்வு 

வசய்ொர். சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடு அல்லது ஆரம்ப சுற்றுச்சூழல் சதர்வு அறிக்கககள், சமூக 
வபாருளாதார ஆய்ெறிக்கககள், ஏகழகள் மற்றும் இலகுெில் பாதிக்கப்படக் கூடியெர்களின் 
நலனுக்காக பல்செறு சமம்பாட்டுத் திட்டங்ககள ெகுப்பதற்காக சசகாிக்கப்பட்ட தரவுகள், 
திறன் அபிெிருத்தித் திட்டங்கள் என்பன குறித்த அறிக்கககள், கிராம சசகெயாளர் 
அலுெலகங்கள் மற்றும் பிரசதச வசயலகங்களிலுள்ள வபாது சமூக வபாருளாதார 
தரவுத்தளங்கள் என்பனெற்றிகன இதற்கான முக்கிய மூலங்களாகக் குறிப்பிடலாம். இரண்டாம் 
நிகலத் தரவுகள் ஒருசபாதும் முதல் தர ஆய்வுத் தரவுகளுக்கான  பிரதியீடாகாக் 

கருதப்படமாட்டாது. 
 

8.12 சமூக வபாருளாதார ஆய்வுகள் மற்றும் குழு சநர்காணல்களில் ஏற்கனசெ திறன்ககளக் 
வகாண்டிருக்காத களப்பணியாளர்களுக்கு மீள்குடியமர்த்தலிகனத் திட்டமிடுபெர் சமூக 
வபாருளாதார ஆய்கெ ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர் இதுசபான்ற ெினாக்வகாத்து ஆய்வு மற்றும் 
குழு சநர்காணல் முகறகளில் பயிற்சியளிப்பார். 

 

8.13 சசகாிக்கப்பட்ட அகனத்து தரவுகளும் தகெல்களும் மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் 

திட்டங்ககள உருொக்குெதற்கும் மீள்குடியமர்த்தல், கண்காணித்தல் குறிகாட்டிககள 

உருொக்குெதற்கும் பயன்படுத்தப்படும் உப கருத்திட்ட அல்லது கூறுத் தரவுத் தளத்திற்குப் 

புகட்டப்படும். சமூக வபாருளாதார ஆய்வு, குடித்வதாகக மதிப்பீடு மற்றும் தரவு மற்றும் 

தகெல்களின் ஏகனய மூலங்கள் என்பனெற்றிகன அடிப்பகடயாகக் வகாண்டு,  சமூக தாக்க 

மதிப்பீட்டு  அறிக்ககவயான்றும் தயாாிக்கப்படும். சாத்தியமான சமூக தாக்கங்கள் மற்றும் 

இடம்வபயர்ந்த மக்களின் ொழ்ொதாரங்கள் மற்றும் ெருமான மூலங்கள் மீதான தாக்கங்கள் 
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மற்றும் கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின்  வபாருளாதார மற்றும் சமூக, கலாச்சார 

நிகலகமகள் வதாடர்பான பாலினம் பாகுபடுத்தப்படாத தகெல்கள் என்பனெற்றின் மீதும் இந்த 

அறிக்கக கெனம்வசலுத்தும். கருத்திட்டத்தின் சாத்தியமான சமூக மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் 

தாக்கங்கள் மற்றும் இடர்வுகள் என்பன கருத்திட்டதினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் 

உாித்துாிகமகள், வீட்டுடகமகள் மற்றும் சமூகங்கள் என்பனெற்றிகன அகடயாளங் 

காண்பதற்கும் பதிவுவசய்ெதற்குமாக தனிப்பட்ட, வீட்டுடகம மற்றும் சமூக மட்ட மதிப்பீடுககள 

சமற்வகாள்ளும். இதன் ெிகளவுகள் மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்தின் ஓர் 

அத்தியாயமாக சுருக்கமாக சமர்ப்பிக்கப்படும். அட்டெகணப்படுத்தப்பட்ட இத்தககய தரவு 

மற்றும் தகெல்கள் மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்தின்  சநாக்கங்ககளயும் 

பரப்வபல்கலயிகனயும் ெழிநடத்தும் என்பசதாடு, பங்குதாரர்களுடன் சமலும் 

கலந்தாசலாசகனகளின் சதகெப்பாடுகள், குகறககளத் தீர்க்கும் வபாறிமுகறயின் 

பரப்வபல்கல, மீள்குடியமர்த்தல் ெரவுவசலவுகள் மற்றும் வசயற்படுத்தல் அட்டெகண 

ஆகியெற்கற தீர்மானிக்கவும்  உதவும். 
 

உ . பாலினத் தாக்கங்கள், இலகுெில் பாதிக்கப்படல் , தணிப்பு நடெடிக்கககள் 

8.14 பாலினம் குறிப்பீடுவசய்யப்பட்ட பிரச்சிகனகள் மற்றும் சதகெகள் என்பனெற்றிகன 

அகடயாளம் காண உதவுகின்ற பாலினம் பாகுபடுத்தப்படாத தரவுககள சமூக வபாருளாதார 

ஆய்வுகள் உருொக்கசெண்டும் என்பசதாடு, குறித்த கருத்திட்டமானது, அெர்கள் மீது எத்தககய 

முகறயில் ெித்தியாசமான தாக்கத்திகன ஏற்படுதும் என்பகதயும் தீர்மானிக்க செண்டும். சமூக 

வபாருளாதார ஆய்ொனது இந்த ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கான காரணங்ககள அகடயாளம் காண 

உதவும் என்பசதாடு, சமூகத் தாக்க மதிப்பீடானது அெற்கற நிெர்த்தி வசய்ெதற்கான 

குறிப்பிடத்தக்க நடெடிக்ககககளயும் பாிந்துகரக்கும். வபண்கள் எவ்ொறு இக் கருத்திட்டத்தின் 

பயனாளிகளாக முடியும் என்பகதயும், கருத்திட்ட நன்கமககளப் வபறுெதிலுள்ள தகடககள 

அெர்கள் எவ்ொறு வெற்றிவகாள்ள முடியும் என்பகதயும் இது எடுத்துக்காட்டும்.சதாட்ட 

அகமப்புகள் சபான்ற உள்ளூர் அகமப்புகளில் வபண்கள் குறிப்பிடத்தக்களவு பங்கிகனக் 

வகாண்டுள்ளதனால், உப  கருத்திட்டம் அல்லது கருத்திட்ட வசயற்பாடுகளில் தமது 

பங்களிப்கபத் வதாடர்ந்தும் தக்ககெத்துக் வகாள்ெதற்கும், சமம்படுத்துெதற்குமான ெழிகள் 

மற்றும் ெழிமுகறககளயும், அத்தககய தகலகமத்துெப் பாத்திரங்கள் புதிதாக 

செறிடப்படுத்தப்பட்ட தளங்களிலும் பிரதிபலிக்கப்படுெதகன உறுதிவசய்ெதற்குமான  

பாிந்துகரககளயும் மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டம் ெிளக்கும். 
 

8.15 இலகுெில் பாதிக்கப்படக்கூடிய வீட்டுடகமகளுக்கு மத்தியில் வபண் தகலகமக் குடும்பங்களும் 

அடங்கும். சமூக வபாருளாதார ஆய்ெின் சபாது இத்தககய வீட்டுடகமகளின் தற்சபாகதய 

வபாருளாதார நிகலகயயும், அெர்கள் மீது இக் கருத்திட்டம் எத்தககய பாதிப்பிகன 

ஏற்படுத்தும் என்பகதயும் பகுப்பாய்வு வசய்ெதற்காக இத்தககய வீட்டுடகமகள் 

சதர்ந்வதடுக்கப்படும். பகுப்பாய்ெின் கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்பகடயில் அத்தககய 

வீட்டுடகமகளுக்கு ஏற்படமுடியுமான பாதிப்புககள வெற்றிவகாள்ெதற்காக அெர்களுக்கு 

உதவுெதற்கும், அெர்களின் சமூக வபாருளாதார நிகலகய சமம்படுத்துெதற்கும் ெிசசட உதெித் 

திட்டங்ககள மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டங்கள் பாிந்துகரக்கும். இதன் மூலம் 

அெர்களும் உப  கருத்திட்டம் அல்லது கூறுகளிலிருந்து பயனகடய முடியும் என்பசதாடு 

மாத்திரமல்லாது சமூகவபாருளாதார நிகலகமகள்,சதகெகள் மற்றும் அகடயாளங் காணப்பட்ட 

வபண்களின் முன்னுாிகமப்படுத்தப்பட்ட ெிடயங்கள், நிலம் அல்லது வசாத்து ககயகப்படுத்தல் 

நகடமுகறகள் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தற் வசயற்பாடுகள் வபண்களுக்கு ஒரு சபாதும் பாதகமாக 

இருக்காது என்பதகன உறுதி வசய்ெதற்கான நடெடிக்ககககளயும் வசயற்பாட்டுத் திட்டம் 

உள்ளடக்கியிருக்கும். இது பாலின தாக்கங்கள் சபாதுமானளெில் தீர்க்கப்படுெகதயும் 

தணிக்கப்படுெதகனயும் உறுதிவசய்யும். வபண்களின் குறிப்பீடு வசய்யப்பட்ட ஒரு சில 

பிரச்சிகனகளுக்கு தீர்வு காணும் ெககயில், வபண்ககள இலக்காகக் வகாண்ட குழு 

கலந்துகரயாடல்களும் நடத்தப்படும். 
 

8.16 கருத்திட்டத்தினால் செறுபட்ட அல்லது ெிகிதாசாரமாக பாதிக்கப்படக் கூடிய தனிநபர்ககளயும் 

குழுக்ககளயும் (வபண் தகலகமக் குடும்பங்கள், முதியெர்கள், சநாய்ொய்ப்பட்ட அல்லது 
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அங்கவீனமுற்ற கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்டெர்கள் சபான்றெர்கள்) மீள் 

குடியமர்த்தலிகனத் திட்டமிடுபெர் சமூகத் தாக்க மதிப்பீட்டின் ஓர் அங்கமாக அகடயாளம் 

காண்பார். சமூகத் தாக்க மதிப்பீடுகள் அத்தககய நபர்கள் மற்றும் குழுக்ககள அகடயாளம் 

காண்பதற்கும், ெிகிதாசாரமற்ற முகறயில் அெர்கள் மீது ஏற்படுகின்ற மிக சமாசமான 

கருத்திட்டத் தாக்கங்ககளக் குகறப்பதற்கும், கருத்திட்டத்திலிருந்து அெர்கள் பயனகடெதகன 

இயலுமாக்கும் ெககயில் இலக்கிடப்பட்ட நடெடிக்ககககளயும் மீள்குடியமர்த்தல் 

வசயற்பாட்டுத் திட்டம் முன்வமாழியும்.  

8.17 ஒவ்வொரு உப கருத்திட்டத்திற்கும் அல்லது கூறுக்கும் தகெல்வதாடர்பு மூசலாபாயவமான்று 

தயாாிக்கப்படும். இது சாத்தியமான  இடம்வபயர்வு மற்றும் செறிடப்படுத்தல் மீது 

கெனம்வசலுத்துகின்ற வபண்கள் குழு கலந்துகரயாடல்கள், அெர்களின் சமூக,கலாச்சார 

முகறகமகள் மீது சாத்தியமான தாக்கங்கள், கட்டுமானத்தின் சபாது வதாழிலாளர்கள் 

வெளியிலிருந்து ெருகக தருெதனால் அெர்களின் பாதுகாப்பு வதாடர்பான ஏசதனும் 

சாத்தியமான அச்சுறுத்தல்கள், ெருமானம் ஈட்டுெதற்கான கருத்திட்ட வசயற்பாடுகளில் 

வபண்கள் ஈடுபடுெதற்கான சாத்தியமான ொய்ப்புகள் மற்றும் கருத்திட்ட நிருமாணப் பணிகளின் 

சபாது ஒப்பந்தக்காரர்களினால் வபண்கள் பணியாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டால் அெர்கள் மீது 

ஒப்பந்தக்கார்களினால் ெிசசட பராமாிப்புச் வசயற்பாடுககளயும் சமற்குறித்த தகெல்வதாடர்பு 

மூசலாபாயம் உள்ளடக்கும். 
 

ஊ வெட்டுத் திகதி 
 

8.18 நில உாிகமயாளர்கள் மற்றும் சட்டெிசராத குடியிருப்பாளர்களிடமிருந்து நிலத்திகனக் 

ககயகப்படுத்தப்படுெதற்காக, காணி ககயகப்படுத்தல் சட்டத்தின் கீழ் காணி 

ககயகப்படுத்துெதற்கான அறிெித்தல் திகதி அல்லது சமூக வபாருளாதார ஆய்ெிற்கான இறுதித் 

திகதி வெட்டுத் திகதியாக கருதப்படும். சட்ட ெிசராத குடியிருப்பாளர்கள், முகறசாரா 

குடிசயறிகள், ஆக்கிரமிப்பாளர்கள்,குத்தககயாளர்கள், மற்றும் குத்தககதாரர்கள் சபான்ற நில 

உாித்துாிகமயற்றெர்களுக்கான வெட்டுத் திகதியானது, கருத்திட்ட குடிசன மதிப்பீட்டுத் தினம் 

அல்லது கிராம சசகெயாளர்கள் மற்றும் பிரசதச வசயலாளர்களுடன் கலந்தாசலாசித்து, 

நிகறசெற்று முகொினால் அறிெிக்கப்பட்ட திகதியாக  கருதப்படும்.வெட்டுத் திகதி 

பிரகடனப்படுத்தப்பட்டதன் பின்னர்  கருத்திட்டப் பகுதிக்குள் புதிய கட்டுமானங்களுக்கான 

அங்கீகாரங்ககள ெழங்குெகதத் தெிர்க்குமாறு சம்பந்தப்பட்ட உள்ளூராட்சி அதிகாாிகள், கிராம 

சசகெயாளர்கள் மூலம் செண்டப்படுெர். நிகறசெற்று முகெர்கள் அல்லது அமுலாக்கல் 

முகெர்கள் உப  கருத்திட்டம் அல்லது கூறு பகுதிகள் முழுெதிலும் வெட்டுத் திகதி பற்றிய 

அறிெிப்பிகன கிராம சசகெயாளர்கள் மற்றும் பிரசதச வசயலாளர்கள் மூலம் மக்களுக்கு 

அறிவூட்டப்படும். வெட்டு திகதி அறிெிக்கப்பட்டதன் பின்னர் தாபிக்கப்படும் குடியிருப்புக்கள் 

மற்றும் ெணிக கமயங்கள் சபான்ற கட்டகமப்புகள் இழப்பீடு மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் 

உதெியிகனக் சகாருெதற்கு தகுதவபறமாட்டாது. 
 

IX  கலந்தாசலாசித்தல், பங்சகற்றல் மற்றும் வெளிப்படுத்தல் 

அ. கலந்தாசலாசித்தல் மற்றும் பங்சகற்றல் 
 

9.1 உப  கருத்திட்டம் அல்லது கூறுகளின் சநாக்கம், அதன் பிரதிபலன்கள் மற்றும் சாத்தியமான 

பாதகமான தாக்கங்கள் மற்றும் சாத்தியமான பாதகமான திட்ட தாக்கங்களுக்காக 

முன்வமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடெடிக்கககள் குறித்து  கருத்திட்ட நிகறசெற்று முகெர்கள் 

அல்லது அமுலாக்கல் முகெர்கள் கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மற்றும் ஏகனய 

பங்குதார்களுடன் கலந்தாசலாசிக்கும். கருத்திட்ட மாற்றீடுகள், நிலம் அல்லது வசாத்து 

ககயகப்படுத்தலின் பரப்வபல்கல, அெர்களின் சமூக, வபாருளாதார நடெடிக்கககள், கலாச்சார 

அகடயாளம் மற்றும் மக்கள் ெகலப் பின்னல்கள், மீள்குடிசயற்ற திட்டமிடல், வசயற்படுத்தல் 

மற்றும் கண்காணிப்பு சதகெப்பாடுகள் என்பனெற்றில் ஏற்படுகின்ற சநரடி மற்றும் மகறமுக 

தாக்கங்கள்  ஆகியெற்கற ஆராய்ெதில் கருத்திட்ட நிகறசெற்று முகெர்கள் அல்லது கருத்திட்ட 

அமுலாக்கல் முகெர்ககள தீெிரமாக ஈடுபடுெர். 
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9.2 கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு, வபௌதீக ாீதியாக இடம்வபயர்ந்துள்ள மக்ககள 

செறிடப்படுத்துெதற்காக  திட்டவமான்று ெகரயப்படுககயில் உபசார சமூகங்ககளயும் 

கலந்தாசலாசகனகள் மற்றும் பங்சகற்புக்கான திட்டங்களில் உள்ளடக்கி ெகரயப்படும். உப  

கருத்திட்டம் அல்லது கூறுகள் பல பகுதிககளக் வகாண்டிருப்பின், அதற்ககமய சமுதாய 

அடிப்பகடயிலான அகமப்புகளின் பிரதிநிதிகளான ‘சதாட்ட’ அகமப்புக்கள், மகளிர் குழுக்கள் 

மற்றும் தன்னார்ெ வதாண்டு நிறுெனங்கள் என்பனெற்றிகனயும் கலந்தாசலாசகனக் 

கூட்டங்களுக்கு அகழக்கப்படுதல் செண்டும் என்பசதாடு கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களுடன் இகணந்து அெர்களும் மீள்குடியமர்த்தல் திட்டத்திகனத் திட்டமிடுெதிலும் 

வசயற்படுத்துெதிலும் ஈடுபடுெர். பங்குதாரர்களுக்கு மத்தியில் சம்பந்தப்பட்ட அரசாங்க 

நிறுெனங்களின் பிரதிநிதிகளாக கிராம சசகெயாளர்கள், அப்பகுதிப் பிரசதச வசயலாளாின் 

பிரதிநிதி, சமய மற்றும் சமூகத் தகலெர்கள் மற்றும் உள்நாட்டு ெர்த்தக சமூகமும் 

பரதிநிதித்துெப்படுத்தப்படும். 

9.3 சநர்காணல்கள், வபாதுக் கூட்டங்கள் மற்றும் குழு கலந்துகரயாடல்கள் என்பனெற்றின் மூலம் 

கலந்தாசலாசகனகள் சமற்வகாள்ளப்படும். பின்தங்கிய அல்லது இலகுெில் பாதிக்கப்படக் 

கூடிய குழுக்கள் குறிப்பாக, ஏகழகள், நிலமற்ற மக்கள், முதியெர்கள், வபண்கள், வபண் 

தகலகமக் குடும்பங்கள், மற்றும் உாித்துாிகம வபறாத நிலப் பயன்படுத்துநர்களும் இக் 

கலந்தாசலாசகனக் கூட்டங்களில் பங்சகற்பதகன கருத்திட்ட நிகறசெற்று முகெர் அல்லது 

அமுலாக்கல் முகெர் உறுதிவசய்ொர். கருத்திட்ட நிகறசெற்று முகெர் அல்லது அமுலாக்கல் 

முகெர்கள் சமசல குறிப்பிடப்பட்டெர்களின் கருத்துக்கள், சதகெகள் மற்றும் முன் 

வமாழிவுகளுக்கு ெிசசட கெனஞ்வசலுத்துெர். இலகுெில் பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்கள் 

கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு ொழ்ொதாரங்கள் மற்றும் வீட்டுடகம ெருமான மூலங்களில் 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட மீள்குடியமர்த்தல் தாக்கங்ககள குறிப்பிடத்தக்களெில் ஏற்படுத்துமாயின், 

கருத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வபண்கள் மற்றும் இலகுெில் பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்கள் மீது  

அதிக கெனம் வசலுத்தி குழு கலந்துகரயாடல் கூட்டங்களும் நடத்தப்படும். 

9.4 கலந்துகரயாடற் கூட்டங்கள் ‘கருத்திட்டத் தயாாிப்பு கட்டத்தில்’ ஆரம்பிக்கப்பட்டு, கருத்திட்டம் 

பயன்ெலுப்வபறும் நாள் ெகரயில்  வதாடரும். அகனத்து கலந்துகரயாடல் கூட்டங்களும் 

எந்தவொரு நிர்ப்பந்தமுமின்றி சுதந்திரமாகக் தமது கருத்துக்கள் மற்றும் பாிந்துகரககள 

பாிமாறிக்வகாள்ள முடியுமான உகந்தவதாரு சூழலில் சமற்வகாள்ளப்படும். மீள்குடியமர்த்தற் 

திட்டமிடல் மற்றும் அமுலாக்களில் கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் 

கலந்தாசலாசகனகள் மற்றும் பங்சகற்பு என்பன பாலின வபாருத்தப்பாடு, பாலின மறுதலிப்பு 

மற்றும் பாலின உணர்திறன் என்பனெற்றிகன அடிப்பகடயாகக் வகாண்டகமந்திருக்கும் 

என்பசதாடு, கருத்திட்டத்தால் இலகுெில் பாதிக்கப்படக் கூடிய குழுக்கள் மற்றும் குடும்பங்களின் 

சதகெககள நிெர்த்தி வசய்யும் ெககயில் ெிசசடமாகவும் ெடிெகமக்கப்பட்டுள்ளது. அவ்ொறு 

வசய்ெதன் மூலம் மீள்குடியமர்த்தலிகனத் திட்டமிடுபெருக்கு கருத்திட்ட ெடிெகமப்பு, 

கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்கககள் மற்றும் சமம்பாட்டு நன்கமககளயும் ொய்ப்புககளயும் பகிர்ந்து 

வகாள்ெதற்கான மூசலாபாயங்கள் என்பனெற்றில் கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்படக் கூடிய 

மக்கள் மற்றும் ஏகனய பங்குதாரர்களின் கருத்துக்கள் மற்றும் பாிந்துகரககளக் 

கூட்டிகணப்பதற்கு முடியுமாக இருக்கும். 

9.5 இழப்புககள அளெிடுதல், ெிாிொன வசாத்து மதிப்பீடுகள், உாித்துாிகமகள் மற்றும் ெிசசட 

ஏற்பாடுகள், குகற தீர்க்கும் நகடமுகறகள், இழப்பீட்டுக்கான காசு வகாடுப்பனவு கால 

அட்டெகண, வபௌதிக ாீதியான இடப்வபயர்வு மற்றும் செறிடப்படுத்தல் அட்டெகண மற்றும் 

கருத்திட்டக் கட்டுமான அட்டெகண பற்றிய கருத்திட்டத் தகெல்கள் என்பன சிங்கல  மற்றும் 

தமிழ் வமாழிகளில் எழுதப்பட்ட சிற்சறடுகள், துண்டு பிரசுரங்கள், சிற்றிதழ்கள் வபாது 

மக்களுடனான கலந்தாசலாசகனகள் மற்றும் மூலம் நிகறசெற்று முகொினால் அல்லது 

அமுலாக்கல் முகொினால் அறிவூட்டப்படும். சிறிய குழு ெிொதங்கள் மற்றும் சுெவராட்டிகள் 

சபான்ற பிற தகெல் வதாடர்பு முகறகள் கல்ெியறிெற்ற மக்களுக்காகப் 

பயன்படுத்தப்படவுள்ளன. 

9.6 ஒவ்வொரு மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டமும் குறிப்பாக, பங்குதாரர் ஆசலாசகனக் 

கூட்டங்கள் மற்றும் கெனம் குெிக்கப்பட்ட குழு கலந்துகரயாடல்கள் மூலம் கருத்திட்டத்தினால் 
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பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடனும் பங்குதாரர்களுடனும் வநருக்கமான ஆசலாசகனககள நடாத்தித் 

தயாாிக்கப்பட்டு வசயற்படுத்தப்படும். கருத்திட்ட தயாாிப்பு மற்றும் வசயல்படுத்தலின் பல்செறு 

கட்டங்களில் வபாது ஆசலாசகனகளுக்காக மகளிர்ககள ஈடுபடுத்துெதன் மூலமும் அத்தககய 

கூட்டங்களில் கலந்துவகாள்ெதற்கான அெர்களது திறகன சமம்படுத்தும் ஏற்பாடுகள் மூலமும் 

அெர்களின் பங்சகற்பு உறுதி வசய்யப்படும். 

9.7 சமூக மட்டத்தில் வபாதுக் கூட்டங்களின் சபாது ஒவ்வொரு மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் 

திட்டத்தின் சுருக்கக் குறிப்வபான்றும் (உாித்துாிகமத் தாயம் உள்ளடங்கலாக) சிங்கள மற்றும் 

தமிழ் வமாழிகளில் கிகடப்பனொக காணப்படும். இதன் நகல்கள் பிரதிகள் உள்ளூர் மட்ட வபாது 

அலுெலகங்களான பிரசதச வசயலகம் மற்றும் கிராமசசகெயாளர் அலுெலகங்களில் 

பார்கெக்கு கெக்கப்படும் என்பசதாடு, ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கி  மற்றும் நிகறசெற்று முகெர் 

நிறுெனம் என்பனெற்றின்  இகணய தளங்களிலும் இது வெளியிடப்படும். இச்வசயற்பாட்டுத் 

திட்டம் இகணயதளத்தில் பதிசெற்றம் வசய்யப்பட்ட திகதிகய கருத்திட்ட நிகறசெற்று முகெர் 

ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கிக்கு எழுத்து மூலம் அறிெிப்பார். 

9.8 கீசழயுள்ள படிெத்திகனப் பின்பற்றி ஒவ்வொரு துகணத் திட்டம் அல்லது கூறுகளுக்கும் வபாது 

ஆசலாசகன மற்றும் வெளிப்படுத்தல் திட்டம் கருத்திட்டக் கண்காணிப்பு அலகு அல்லது 

கருத்திட்ட அமுலாக்கல் அலகு என்பனெற்றினால் தயாாிக்கப்படும். 
 

கலந்தாசலாசகன மற்றும் வெளிப்படுத்தல் திட்டம் 
 

வசயற்பாடு பணி 

சநரம் 

(திகதி 

அல்லது 

காலம்) 

பங்சகற்ற 

நபர்களின் 

எண். 

(ஏற்புகடய

தாயின்) 

பங்சகற்ற 

முகெர்கள் 

எண். 

(ஏற்புகட

தாயின்) 
 

 

பின்னூட்டல் 

அல்லது 

பிரச்சிகனகள் 

அல்லது  

அக்ககறகள் 

குறிப்பு 

பங்குதாரர் அல்லது 

கருத்திட்டத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட 

மக்ககள 

அகடயாளம் 

காணல் 

உப கருத்திட்டம்  

அல்லதுகூறுப் பகுதிகள் 

அல்லது இழப்புப் 

பட்டியலிகன 

ெகரவுவசய்தல் 

     

கருத்திட்ட 

தகெல்ககளப் 

பரப்புதல் 

கருத்திட்டத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களுக்கு தகெல் 

துண்டுப் பிரசுரங்ககள 

ெிநிசயாகித்தல் 

     

சநாக்வகல்கலப் 

படுத்தல் கட்டத்தில் 

கருத்திட்டத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட   

மக்களுடன் 

ஆசலாசகனக் 

கூட்டங்ககள 

நடாத்தல் 

உப கருத் திட்டம் 

அல்லது கருத்திட்ட 

கூறின் உள்ளார்ந்த 

மீள்குடியமர்த்தல்  

திட்டத் தாக்கங்கள் 

பற்றிக் கலந்துகரயாடல் 

     

வபாது அறிெித்தல் 

ககயகப்படுத்திய 

பாதிக்கப்பட்ட                   

நிலங்கள், தளங்கள் 

அல்லது  ெசிப்பிடங்கள் 

பற்றிய பட்டியல் 

ஒன்றிகன பிரசதச 

வசயலக  அல்லது  

கிராம 

சசகெயாளர்              

அலுெலகத்தில்        

பார்கெக்கு கெத்தல், .
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தகககமக்கான 

வெட்டுத் திகதிகய 

வெளியிடுதல்    

சமூக வபாருளாதார 

ஆய்வு 

 

சமூக வபாருளாதாரத் 

தகெல்கள், காணி 

ககயகப்படுத்தல் , 

மீள்குடியமர்த்தல் 

தாக்கங்கள் வதாடர்பில் 

கருத்திட்டத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களின் 

கருத்துக்ககளச் 

சசகாித்தல்  

     

மீள்குடியமர்த்தல் 

தணிப்பு 

நடெடிக்கககள் 

வதாடர்பிலான 

ஆசலாசகனக் 

கூட்டங்கள் 

 

உாித்துாிகமகள், 

இழப்பீட்டுப் 

வபாதிகள்,  குகற 

தீர்க்கும் வபாறி 

முகறகள் பற்றி 

கலந்துகரயாடல் 

     

மீள்குடியமர்த்தல் 

வசயற்பாட்டுத் 

திட்டத்திகன 

அல்லது 

குகறந்தபட்சம் 

அதன் 

உாித்துாிகமத் 

தாயத்திகனப் 

பகிரங்கப்படுத்தல்  

மீள்குடியமர்த்தல் 

ெரவுவசலவுகள் , 

உாித்துாிகமத் தாயம் 

உள்ளடங்கலாக  

மீள்குடியமர்த்தல் 

வசயற்பாட்டுத் திட்டம் 

வதாடர்பிலான  

முக்கிய தகெல்ககள 

உள்ளடக்கி சிங்கள ,  

தமிழில் வமாழிகளில் 

தயாாிக்கப்பட்ட 

துண்டுப் பிரசுரங்கள், 

ககசயடுககளப் 

பகிர்ந்தளித்தல் 

     

மீள்குடியமர்த்தல் 

வசயற்பாட்டுத் 

திட்டத்திகன 

கருத்திட்டத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களிக்கு 

முழுகமயாக  

வெளியிடுதல் 

உள்நாட்டு வமாழியில் 

தயாாிக்கப்பட்ட 

மீள்குடியமர்த்தல் 

வசயற்பாட்டுத் 

திட்டத்திகன 

கருத்திட்டத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களிடத்தில் 

)ெிரும்பத்தக்கது (

பகிர்ந்தளித்தல் 

     

மீள்குடியமர்த்தல் 

வசயற்பாட்டுத் 

திட்டத்திகன 

இகயதளத்தில் 

வெளியிடுதல் 

மீள்குடியமர்த்தல் 

வசயற்பாட்டுத் 

திட்டத்திகன ஆசிய 

அபிெிருத்தி ெங்கி , 

நிகறசெற்று முகெர் 

இகணய தளங்களில் 

வெளியிடுதல் 

     



33 

 

ெிாிொன 

ெடிெகமப்பு 

ஆய்ெின் சபாது 

ஆசலாசகனக் 

கூட்டங்ககள 

நடாத்துதல் 

கருத்திட்டத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் ,

அெர்களின் வீட்டுடகம 

அகடயாளப்படுத்தல்,  

ஏகனய 

மீள்குடியமர்த்தல் 

வசயற்பாட்டுத் திட்டத் 

தரவுககள 

உறுதிப்படுத்தும் 

சநாக்கில் 

காகருத்திட்டத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களுடன் சநருக்கு 

சநரான சந்திப்புக்ககள 

ஏற்படுத்தல்.   

     

ெடிெகமப்பு ஆய்வு 

முகமயின் பின்னர்           

வெளியிடுதல்  

மீள்குடியமர்த்தல் 

வசயற்பாடு வதாடர்பில் 

இற்கறப்படுத்தப்பட்ட 

மீள்குடியமர்த்தல் 

வசயற்பாட்டுத் 

திட்டத்திகன ஆகக் 

குகறந்தது அதன் 

சுருக்கத்கதயாெது       

வெளியிடுதல் 

     

இற்கறப் 

படுத்தப்பட்ட  

மீள்குடியமர்த்தல் 

கருத்திட்டத்தகன 

இகணயதளத்தில் 

வெளியிடுதல் 

இற்கறப்படுத்தப்பட்ட 

மீள்குடியமர்த்தல் 

வசயற்பாட்டுத் 

திட்டத்திகன  ஆசிய 

அபிெிருத்தி ெங்கி,  

நிகறசெற்று முகெர் 

இகணய தளங்களில்      

வெளியிடுதல் 

     

 

9.9 ஒவ்வொரு கூட்டத்தின் அகமப்பாளர்களும் மதியுகர மற்றும் சநர்காணல் என்பன வதாடர்பில் 

கலந்துகரயாடப்பட்ட முக்கிய தகலப்புக்கள் மற்றும் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்கள் வதாடர்பில் 

பதிவுககள கெத்திருப்பார்கள். அத்தககய கூட்டங்கள் மற்றும் சநர்காணல்கள் 

என்பனெற்றிற்கான ெருககப் பதிவுத் தாள்கள் மற்றும் புககப்படங்கள் என்பனெற்றிகன 

மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டப் பதிவுகளுடன் இகணக்கப்படுகின்றன. 
 

 

ஆ. வெளிப்படுத்துகக 

9.10 மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டம் மற்றும் அல்லது சபாதுமான மீள்குடியமர்த்தல் 

வதாடர்பிலான தகெல்ககள கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் ஏகனய 

பங்குதாரர்களுக்கும் சாியான சநரத்தில் வபற்றுக் வகாள்ளக்கூடிய ெககயில் சிங்களம் (மற்றும் 

அல்லது தமிழ்) வமாழியில் நிகறசெற்று முகெர் அல்லது அமுலாக்கல் முகெர் வெளியிடுொர். 
 

 

9.11 உாித்துாிகமத் தாயம், மனக்குகறககள நிெர்த்திவசய்ெதற்கான நகடமுகறகள், ெரவுவசலவு 

மற்றும் வசயற்படுத்தல் அட்டெகண (துண்டுப்பிரசுரம் அல்லது ககசயடு) உள்ளடங்கலாக 

மீள்குடியமர்த்தல் வதாடர்பான அகனத்து தகெல்களும் கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட 

அகனத்து மக்களுக்கும் அல்லது பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளுக்கும் வெளிப்படுத்தப்படும். 
மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்தின் பிரதிவயான்று புககயிரதத் திகணக்களம், 

சபாக்குெரத்து மற்றும் சிெில் ெிமான சசகெகள் அகமச்சு மற்றும் ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கி 

என்பனெற்றின் இகணய தளங்களில் வெளியிடப்படும். சமலும், மீள்குடியமர்த்தல் 

வசயற்பாட்டுத் திட்டத்தின் சிங்கள மற்றும் தமிழ் வமாழிவபயர்ப்புக்கள்  மக்களின் பார்கெக்காக 

அகமச்சு, கருத்திட்ட கண்காணிப்பு  அலகு  பிரசதச வசயலக அலுெலகங்கள் மற்றும் 

உபகருத்திட்ட கூறுப் பகுதிகளிலுள்ள கிராம சசகெயாளர் பிாிவுகளில் சமற்பார்கெக்காக 
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கெக்கப்படும். 
 

9.12 ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியின் இகணயதளத்தில் வெளியிடுெதற்காக நிகறசெற்று முகெர் 

அல்லது அமுலாக்கல் முகெர் பின்ெரும் திட்டமிடல் ஆெணங்ககள ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கிக்கு 

சமர்ப்பிக்கும்: 
(i) கருத்திட்ட மதிப்பீட்டிற்கு முன்னரான ெகரவு மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டம். 

(ii) மாதிாி சமூக வபாருளாதார ஆய்வொன்றிகன அடிப்பகடயாகக் வகாண்டு ெகரவு 

வசய்யப்பட்ட மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டம் ஏற்கனசெ 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருப்பின், ெிாிொன கருத்திட்ட ெடிெகமப்புகளுக்குப் பின்னர் 

பூரணப்படுத்தப்பட்ட கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் வதாடர்பிலான  

குடித்வதாகக கணக்வகடுப்பின் அடிப்பகடயில் இறுதியாக்கப்பட்ட மீள் குடியமர்த்தல் 

வசயற்பாட்டுத் திட்டம். 

(iii) கருத்திட்ட அமுலாக்கலின் சபாது தயாாிக்கப்பட  சாிவசய்கக வசயற்பாட்டுத் திட்டம் 

ஏசதனும் இருப்பின், மற்றும் புதிய மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டம் அல்லது 

இற்கறப்படுத்தப்பட்ட மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டம். 

(iv) மீள்குடியமர்த்தல் கண்காணிப்பு அறிக்கககள் 
 

X       இழப்பீடு, ெருமான சீராக்கம் மற்றும் செறிடப்படுத்தல் 
 

அ.  இழந்த மற்றும் பாதிப்புக்குள்ளான வசாத்துக்ககள மதிப்பீடுவசய்தல் 
 

10.1 உப  கருத்திட்டம் அல்லது கூறு ஒன்றிற்காக ககயகப்படுத்தப்பட்ட வசாத்து மற்றும் 

வீட்டலகுகளின் ‘மாற்றீட்டுச் வசலெிகனத்’ தீர்மானிப்பதில் நிகறசெற்று முகெர் அல்லது 

அமுலாக்கல் முகெர்கள் மற்றும் கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள்  பங்சகற்பர். 
மாற்றீட்டுச் வசலொனது சதசிய தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் வகாள்கக மற்றும் 2008 ஆம் 

ஆண்டின் காணி ககயகப்படுத்தல் ஒழுங்குெிதிகள்  என்பனெற்றில் ெிொிக்கப்பட்டுள்ள 

வசாத்தின் நியாயமான சந்கதப் வபறுமதி மற்றும் ஏகனய இழப்பீட்டுப் வபாதிகள் 

என்பனெற்றிகனயும் உள்ளடக்குகிறது. (கீசழ பார்க்க) ககயகப்படுத்தப்பட்ட வசாத்தின் 

வபறுமதியானது நிலம் அல்லது வீட்டலகு அகமந்துள்ள பகுதியின் பிரசதச வசயலாளாின் 

செண்டுசகாளின் சபாில், ெிகல மதிப்பீட்டுத் திகணக்களத்தினால் சமற்வகாள்ளப்படும். 

பிரசதச வசயலாளர் அல்லது பிரதிக் கருத்திட்டப் பணிப்பாளர் (காணி) அல்லது கருத்திட்ட 

சமற்பார்கெ அலகு, நிலம் ககயகப்படுத்தும் அதிகாாியாக கடகமயாற்றுொர். 2008 ஆம் 

ஆண்டின் காணி ககயகப்படுத்தல் சட்டத்தின் ஒழுங்குெிதிகள் மூலம் ெழிநடத்தப்பட்டு, 

முழுகமயாக ககயகப்படுத்தப்பட்ட, ஓரளவு ககயகப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் சசதமகடந்த 

அல்லது ஓரளவு சசதமகடந்த கட்டகமப்புகளின் மாற்றீட்டுச் வசலெிகன ெிகல மதிப்பீட்டுத் 

திகணக்களம் கணக்கிடும். 

10.2 ககயகப்படுத்தப்பட்ட நிலம் மற்றும் வீட்டுடகம அலகுகளுக்கு முகறயான சட்ட உாிகமககளக் 

வகாண்டுள்ளெர்களுக்கு இழந்த நிலத்திற்காக நிலம் மற்றும் கட்டகமப்புகளின் மாற்றீட்டுச் 

வசலெில் இழப்பீட்டிகனப் வபறுெதற்கு அல்லது நிலத்கத மாற்றீடுவசய்ெதற்கும் நிலத்திலுள்ள 

கட்டகமப்புகளுக்கான மாற்றீட்டுச் வசலெிகனப் வபற்றுக்வகாள்ெதற்கு அல்லது 

செறிடப்படுத்தப்பட்ட பகுதிவயான்றில் வீட்டலவகான்றிகன மாற்றீடாகப் 

வபற்றுக்வகாள்ெதற்கும் உாிகமவபறுொர். நில உாிகம வபற்றிராத ஆனால் நிலத்தின் மீது 

அல்லது ககயகப்படுத்தப்பட்ட வசாத்தின் மீது ‘அக்ககறகள்’ அல்லது ‘உாிகம சகாரல்ககள’ 

சமற்வகாள்ள முடியுமானெர்களுக்கும் இழப்பீட்டிகனப் வபறுெதற்கு உாிகமயுண்டு.அத்தககய 

நபவராருெர்  வீவடான்றிகன இழப்பாராயின், அெர் செறிடவமான்றில் புதிய வீட்டு 

அலவகான்றிகனயும், நில சமம்பாடுகள் மற்றும் ஏகனய கட்டகமப்புகளுக்கான வசலவுகள் 

குகறக்கப்பட்டதன் பின்னர் எஞ்சிய வதாககயானது  இழப்பீடாக பணமாகக் கிகடக்கும். 

மீள்குடியமர்த்தல் உதெிக்கான தகுதிகான் வெட்டுத் திகதி இதற்கு ஏற்புடகமயாக்கப்படுகிறது. 
இடப்வபயர்வு மற்றும் செறிடப்படுத்தல் என்பனெற்றுக்கு இகடயில் எவ்செகளயிலும் 

இகடவெளி காணப்படின், அத்தககய நபர்களுக்கு மீள்குடியமரல் உதெி ெழங்கப்படும் 
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ெகரயில் வபௌதீக ாீதியாக இடம்வபயர்ந்த நபர்களுக்கு நிகறசெற்று முகெர் அல்லது 

அமுலாக்கல் முகெர்  பணம் மற்றும் ொழ்ொதார உதெிககள ெழங்கும். இத்தககய ெசதிகள் 

உாித்துாிகமத் தாயத்திற்கு அகமய ெழங்கப்படவுள்ளன. 

10.3 பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் ொழ்ொதாரங்கள் நிலத்திகன அடிப்பகடயாகக் வகாண்டகமந்து 

காணப்படுவமனில், நிகறசெற்று முகெர் அல்லது அமுலாக்கல் முகெர் அெர்களுக்கு மாற்று 

நிலத்திகன ெழங்குெதற்கு முன்னுாிகம ெழங்குெர். தரமான அல்லது அளெில் சமமான 

வபாருத்தமான நிலத்கத சதடிக் கண்டுபிடிப்பது நிகறசெற்று முகெர் அல்லது அமுலாக்கல் 

முகொின் வபாறுப்பாகும். வநல் பயிாிடப்பட்ட அல்லது பயிர்ச் வசய்யப்பட்ட சமட்டு நிலம் 

சபான்ற நிலம் மாற்று நிலமாக ெழங்கப்படின், வபாருளாதார ாீதியாக இடம்வபயர்ந்த 

நபர்களுக்கு ஆகக் குகறந்தது ககயகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தின் தரத்திற்கும் மற்றும் அளெில் 

சமமானதுமான நிலத் துண்வடான்று அெர்களுக்கு ெழங்கப்படும். மாற்று நிலமானது அெர்ககள 

சமம்படுத்திக் வகாள்ெதற்கு அல்லது குகறந்தபட்சம், ெணிகங்கள் சபான்ற அெர்களின் 

ொழ்ொதாரங்ககள மீட்வடடுப்பதற்கு அெர்களுக்கு உதவும். 

10.4 நிலத்தின் வபறுமதியானது, இற்கறப்படுத்தப்பட்ட உத்திசயாகபூர்ெ பதிவுகள், கள 

அெதானிப்புகள், சுற்றுசூழலில் நிலச் சந்கத வதாடர்பிலான அண்கமக்கால நில மதிப்பீட்டுப் 

வபறுமதிகள் ஏதும் இருப்பின் அகெகளும், மற்றும் ெிகல மதிப்பீட்டுத் திகணக்ளத்தினால் 

மதிப்பீடுவசய்யப்பட்ட வபறுமதிகள் என்பனவும் அடிப்பகடயாகக் வகாள்ளப்படும். சட்டப்பூர்ெ 
உாித்துாிகம மற்றும் நிலத்தின் ெககப்பாடு சபான்ற தகெல்ககளக் வகாண்டுள்ள நில பதிவுகள், 

நிலத்தின் வபறுமதியிகன நிர்ணயிக்கும் சபாது கெனத்திற் வகாள்ளப்படும். உப  கருத்திட்டம் 

அல்லது கூறுகளுக்காக ககயகப்படுத்தப்பட்ட அகனத்து நிலத் துண்டுகளும் நிலத்திற்கு நிலம் 
என்ற ெிருப்பத்சதர்ெிகன அல்லது குடியிருப்பு அலகுக்கு குடியிருப்பு அலகு என்ற 

ெிருப்பத்சதர்ெிகனத்  தழுெிக் காணப்படாெிடின், நிலத்தின் மாற்று வசலெிகன 

அடிப்பகடயாகக் வகாண்டு பணமாக இழப்பீடு ெழங்கப்படும். 
 

ஆ. சபசித் தீர்மானிக்கப்பட்ட நிலம் ககயகப்படுத்தல் 
 

10.5 கலந்துகரயாடப்பட்ட நிலக் ககயகப்படுத்தலுக்கான ஒரு முன்நிபந்தகன என ‘இகசந்து 

ெிற்பெகர’ காணி ககயகப்படுத்தல் சட்டம் குறிப்பிடுகிறது. மக்ககள தங்கள் நிலங்களிலிருந்து 

வெளிசயற்றுெதற்கும் அதகனக் ககயகப்படுத்துெதற்காக அரசாங்க அதிகாரத்கத ‘அரச 

ககயகப்படுத்தல் உாிகம’ இகன பிரசயாகிப்பதகனயும் இது தெிர்க்கிறது. இது சட்ட ாீதியாக 

உாித்துாிகமயற்ற, நில ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் உள்ளடங்கலாக கருத்திட்டத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடன் ஓர் அர்த்தமுள்ள கலந்துகரயாடலின் அடிப்பகடயில் 

அகமந்துள்ளது. சபச்சித் தீர்ப்பதன் மூலமான காணி ககயகப்படுத்தலானது 1950 ஆம் ஆண்டின் 

காணி ககயகப்படுத்தல் சட்டத்தின் பிரகாரம் முகறசார் ககயகப்படுத்தல் நடெடிக்ககயாக 

இற்கற ெகரயில் காணப்படுகிறது. இது உாித்துாிகமயில் குகறபாடுககளக் வகாண்ட 

நிலங்ககள அரசாங்கம் ககயகப்படுத்துெதகன ெிட்டும் தெிர்ப்பதகன சநாக்காகக் 

வகாண்டுள்ளது. காணி ககயகப்படுத்தல் சட்டத்தின் பணிச் சட்டகத்தின் பரப்வபல்கலயினுள் 

கலந்துகரயாடப்பட்ட நிலம் ககயகப்படுத்தல் மாதிாிகயப் பயன்படுத்துெது கடினமானவதாரு 

ெிடயமாகும். ஆயினும், கலந்துகரயாடப்பட்ட நிலம் ககயகப்படுத்தலுக்கான இழப்பீட்டிகன 

மதிப்பிடுெதற்கான ஒரு முகறயாக காணி ககயகப்படுத்தல் சட்டத்திகன அங்கீகாிக்கிறது. 

இகசந்து ெிற்பொின் மசனாநிகலயிகன  உச்ச  நீதிமன்றம் ‘சந்கத ெிகலயில் உடனடியாக 

இழப்பீட்டிகனப் வபறுெதற்கான ொய்ப்பு’ என ெகரயறுக்கிறது. நிலம் ககயகப்படுத்துதல் 

மற்றும் இழப்பீட்டிகன ெழங்கல் என்பனெற்றிற்காக காணி ககயகப்படுத்தல் சட்டத்தின் 

கட்டாய நகடமுகறகளுடன் வதாடர்புகடய ‘தாமதங்கள், வதாழில்நுட்பங்கள் மற்றும் 

வசலவுகள், காரணமாக கலந்துகரயாடப்பட்ட நிலம் ககயகப்படுத்தலின் நகடமுகறக்கு 

மாறான தன்கமகய நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியது.  

இ   ’‘மாற்றீட்டுச் வசலெினத்திகன’ மதிப்பீடுவசய்தல் 

10.6 ‘சந்கதப் வபறுமதி’ அடிப்பகடயில் இழப்பீட்கட தீர்மானிப்பதற்கான ஏற்பாடுககள காணி 

ககயகப்படுத்தல் சட்டம் ெழங்குகிறது.சமலும், “ெர்த்தமானி அறிெித்தலில்..... [பிாிவு 46 (1)] 
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ககயகப்படுத்தல் அறிெித்தல் வெளியிடப்பட்ட திகதியன்று குறித்த காணி ஒரு தனி அகமப்பாக 

திறந்த சந்கதயில் இகசந்து ெிற்பொினால் ெிற்கப்படுமாயின், அதற்கு குறித்த காணி ெிற்பகன 

மூலம் அகடயப்வபற எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற அத்தககய வபறுமதி’ என சந்கதப் 

வபறுமதியிகனக் குறித்த சட்டம் ெகரயறுக்கிறது. ககயகப்படுத்தப்பட்ட நிலம் மற்றும் 

கட்டகமப்புகளின் ‘மாற்றீட்டுச் வசலவு’ இகன அடிப்பகடயாகக் வகாண்டு இழப்பீடு 

ெழங்கப்படுதல் செண்டுவமன சதசிய தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் வகாள்கக 

குறிப்பிடுகிறது. ‘நிலம், கட்டகமப்புகள், ஏகனய வசாத்துக்கள் மற்றும் ெருமான இழப்பிற்கான 

இழப்பீடானது, பூரண மாற்றீட்டுச் வசலெிகன அடிப்பகடயாகக் வகாண்டு, உடனடியாக 

வசலுத்தப்படுதல் செண்டும். [பிாிவு 46 (1)] இதில் பாிெர்த்தகன வசலவுகள் 

உள்ளடக்கப்பட்டிருத்தல் செண்டும் [வகாள்கக 6]. 

10.7 காணி ககயகப்படுத்தல் சட்டத்தின் பிாிவு 63 (2) (ஊ) இன் கீழ் 2008 ஆம் ஆண்டின் 

காணிககயகப்படுத்தல் சட்டத்தின் கீழான ஒழுங்குெிதிகள் மாற்றீட்டுச் வசலெினத்திகன 

இழப்பீட்டுக்கான அடிப்பகடயாகவும் இழப்பீடு ெழங்குெதற்கானவதாரு  வகாள்ககயாகவும் 

பயன்படுத்தெில்கல; அதற்கு பதிலாக, ‘சந்கதப் வபறுமதியிகன’ நிர்ணயிக்கின்ற மற்றும் 

வபறுமதியிகன மதிப்பீடுவசய்கின்ற முகறகள் காரணமாக எழுகின்ற ஏற்றத்தாழ்வுககள 

நீக்குெதற்கான பல்செறுபட்ட பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுடன் சசர்த்து நிலம் ககயகப்படுத்தல் 

சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளொறு,  ‘சந்கதப் வபறுமதியிகன’ பயன்படுத்துெதன் மூலம் இது 

இழப்பீட்டுச் வசலெிகன ‘மாற்றீட்டுச் வசலவு’ நிகலக்கு சமம்படுத்துகிறது. 

10.8 தற்சபாகதய தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமரல் ஒழுங்குமுகற பணிச்சட்டகமானது, நிலம் 

ககயகப்படுத்தலினால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் மற்றும் வீட்டுடகமகள் என்பன மாற்றீட்டுச் 

வசலகெப் வபறுெகத உறுதிவசய்கின்றசதாடு, இதன் மூலம் நிலம் ககயகப்படுத்துெதற்கு 

முன்னர் அெர்கள் அனுபெித்த அசத சமூகவபாருளாதார நிகலகயத் தக்ககெத்துக் 

வகாள்ளெதற்கும் அெர்களுக்கு முடிகின்றது அல்லது ஒப்பீட்டு ாீதியாக, ககயகப்படுத்துதலுக்கு 

முன்கனய நிகலயில், குறிப்பாக, ஏகழ மற்றும் இலகுெில் பாதிக்கப்படக்கூடிய குடும்பங்களாக 

மற்றும் வீட்டுடகமகளாக காணப்பட்ட அெர்களின் ொழ்க்ககத் தரங்கள் நாளகடெில் 

படிப்படியாக உயர் நிகலக்கு சமம்படுத்தப்படுகின்றன. சமசல குறிப்பிட்டுள்ளொறு, 2008 ஆம் 

ஆண்டின் காணி ககயகப்படுத்தல் சட்டத்தின் ஒழுங்கு ெிதிகளின் ‘இகடயூறுகள்’ கீழ் நிலம் 

மற்றும் அதிலுள்ள வசாத்திக்ககள ககயகப்படுத்தலின் சபாது கருத்திட்டத்தினால் மக்களுக்கு 

ஏற்படுகின்ற ஒவ்வொரு சாத்தியமான வசலகெயும் ஈடுவசய்ெதற்குத் சதகெயான ஏற்பாடுககள 

சமற்வகாள்கின்றன. 2008 ஆம் ஆண்டின் காணி ககயகப்படுத்தல் சட்டத்தின் ஒழுங்கு ெிதிகளின் 

பிாிவு 3.11 ஆனது ‘உாிகமயாளர் வபறுமதி’ என்ற பணிச்சட்டகத்தின் கீழ், நிலம் 

ககயகப்படுத்துதலால் ஏற்படமுடியுமான பல்செறுபட்ட ‘இகடயூறுகள்’ பற்றிய வீச்சிகன 

ெழங்குகிறது. இழப்பீடு மற்றும் ஏகனய வகாடுப்பனவுகளின் வமாத்த வதாககயானது சர்ெசதச 

ாீதியாக பின்பற்றப்படுகின்ற சிறந்த நகடமுகறகளுக்கு அகமய இழப்பீட்டிகன ‘மாற்றீட்டுச் 

வசலவு’ நிகலக்கு வகாண்டு ெரும்.  

10.9 வபாதுக் கருத்திட்டவமான்றுக்காக நிலத்கத இழந்தெர்களுக்காக 2008 ஆம் ஆண்டின் காணி 

ககயகப்படுத்தல் ஒழுங்குெிதிகள் பின்ெரும் இழப்பீட்டுப் வபாதிககள ெழங்குகின்றன. அகெ, 
 

 

 நிலத்தின் பகுதிவயான்று தனி அகமப்வபான்றாக ககயகப்படுத்துககயில் அதன் வபறுமதி 

பிரதான நிலத்தின் சந்கத வபறுமதியிகன ெிட ெிகிதாசார ாீதியாக குகறொன 

வபறுமதியாக காணப்படுககயில், இழப்பீடானது பிரதான நிலத்தின் வபறுமதியின் 

ெிகிதாசாரமாக இருத்தல் செண்டும். 

 ககயகப்படுத்துெதற்கான சநாக்கம் வெளியிடப்பட்ட திகதியில் குடியிருப்பு அல்லது 

ெியாபார சநாக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட கட்டிடவமான்று குடியிருப்பு அல்லது 

ெியாபார சநாக்கிற்காக பயன்படுத்தப்படுெதற்காக குறித்த கட்டிடம் நாடப்பட்டவதனில், 

மீள் நிருமாணச் வசலெிற்கும் சந்கதப் வபறுமதியிகன நிர்ணயிப்பதற்காக அடிப்பகடயாகக் 

வகாள்ளப்படுகின்ற கட்டிடத்தின் வபறுமதிக்கும் இகடயிலான செறுபாடானது சமலதிக 

இழப்பீடாக ெழங்கப்படும். 

 ெிெசாய சநாக்கிலல்லாத நிலவமான்றாக வநற்காணிவயான்றிகன மாற்றும் சநாக்கில் 
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கமநல சசகெகள் ஆகணயர் நாயகத்தின் அங்கீகாரம் ஏற்கனசெ வபறப்பட்டு குறித்த காணி 

ககயகப்படுத்தப்படுககயில், வநல் ெிகளநிலம் ககயகப்படுத்தப்படும் சபாது நிலத்தின் 

வபறுமதியிகன நிர்ணயிப்பதற்காக ‘ெளர் திறன்’ இகன அடிப்பகடயாகக்  வகாண்டு 

வபறுமதி கணிக்கப்படும்.  

 திருத்தப்பட்டொறான 1972 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க, ொடககச் சட்டத்தின் 

ஏற்பாடுகளின் கீழால் பாதுகாக்கப்பட்ட குத்தககதாரர் அல்லது சட்டாீதியான 

குத்தககதாரவராருொினால் ககயகப்படுத்தப்பட்ட கட்டிடவமான்று குடியிருப்பு சநாக்கில்  

பயன்படுத்தப்படுககயில், அதற்கான இழப்பீடானது, 2006  ஆம் ஆண்டின் 26 ஆம் இலக்க,  

ொடகக (திருத்தச்) சட்டம் மற்றும் அதகனத் வதாடர்ந்த திருத்தங்களுக்கு அகமொன 

ெிகிதத்தில் உறுதி வசய்யப்படும்.  
 

ஊறுபயக்கும் உளநிகல மற்றும் கூட்டுச்சிகதொல் ஏற்படும் சசதங்கள் முழுகமயாக 

அனுமதிக்கப்படல் செண்டும். இகடயூறுக்கான இழப்பீடானது "உாிகமயாளருக்கான வபறுமதி" 

இகன அடிப்பகடயாகக் வகாண்டு எழுதப்பட்ட உாிகம சகாரல்களின் அடிப்பகடயில் 

வசலுத்தப்படும்: 
 

1) பிாிவு 9 ெிசாரகணக்கு சமூகமளிப்பதற்கான வசலவுகள் 

2) மாற்று தங்குமிடங்ககளத் சதடுெதற்கான வசலவுகள் 

3) குடியிருப்பிகன மாற்றுெதில் ஏற்பட்ட வசலவு 

4) ெிளம்பர வசலவு 

5) சாதனங்கள் மற்றும் வபாருத்துதல்களின் மீளப் வபாருத்தற்வசலவு 

6) சபாக்குெரத்துக்காக ஏற்பட்ட வசலவுகள் 

7) ெியாபாரத்திலிருந்தான ெருமான இழப்பு (நகடமுகறச் சட்டத்திலுள்ள ெரம்பிற்குள்) 

8) அதிகாித்த சமந்தகலச் வசலவுகள் 

9) இரட்கட வகாடுப்பனவுகள் 

10) ககயகப்படுத்தல் காரணமாக உாிகமயாளருக்கு ஏற்பட்ட ஏகனய அகனத்து 

வசலவுகள் 

11) நிலத்தின் சந்கதப் வபறுமதியுடன் சநரடியாக வதாடர்புபடாத இந்தச் சட்டத்தின் 

செறு எந்த துகணப் பிாிெின் கீழும் வதாடர்புபடாத இகடயூறுகள் அல்லது 

இழப்பீட்டுக்கான ஏசதனும் ஏகனய சமலதிக வசலவுகள் 

12) வீவடான்றின் உாிகமயாளர் அல்லது முதலீட்டுச் வசாத்வதான்று 

இடப்வபயர்க்கப்படுககயில் சந்கதப் வபறுமதியிகன அடிப்பகடயாகக் வகாண்டு 

சமலதிகமாக 10% இகன ெழங்குதல். 
 

எவ்ொறாயினும், 2013 ஆம் ஆண்டின்  காணிககயகப்படுத்தல் சட்டத்தில் பாிந்துகரக்கப்பட்ட 

ெிசசட பட்டியலில் உள்ளடக்கப்படாத கருத்திட்டங்கள், காணி ககயகப்படுத்தல் மற்றும் 

மீள்குடியமர்த்தல் குழுெினால்  ெழங்கப்பட்ட  பாிவுத் வதாககக் வகாடுப்பனெிற்கு  

ெிண்ணப்பிக்க முடியாமற்சபான, பிரதான ெிகல மதிப்பீட்டாளாினால் தீர்மானிக்கப்பட்ட  

சட்டாீதியான  இழப்பீட்டுடன்  திருப்பதியகடயாது தமது நிலம் அல்லது வீட்டிகன  இழந்த,  

கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட  நபர்களும், இழப்பீட்டுக் வகாடுப்பனவுகள் மற்றும் ெிகல 

மதிப்பிடல் நகடமுகறகளிலிருந்து சபாதுமானளவு பயனகடயாத கருத்திட்டத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட நபர்களின் இடர்வுகள் வதாடர்பிலும்  iv ஆம்  அத்தியாயத்தில்  

ெிொிக்கப்பட்டுள்ளொறு,  ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியின் 2009 ஆண்டுக்கான பாதுகாப்புக் 

வகாள்ககக் கூற்று மற்றும் சதசிய ஒழுங்குெிதிகளில் இகடவெளிககள நிரப்புெதற்காக 2008 

ஆம் ஆண்டின் காணி ககயகப்படுத்தல் ஒழுங்குெிதியானது சபாதுமான ஏற்பாடுககள 

வகாண்டிருக்கெில்கல. அத்துமீகய குடிசயறிகள், நகடபாகத ெியாபாாிகள் மற்றும் 

குத்தககதாரர்கள் சபான்றெர்களினால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ள அரசு நிலங்களின் 

உாிகமயிகன மீட்வடடுப்பது பற்றி  நிலமல்லாத வபாருளாதார  ாீதியன இடப்வபயர்வுக்கான  

இழப்பீட்கட நிர்ணயிப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் 1950 ஆம் ஆண்டின் காணி ககயகப்படுத்தல் 

சட்டத்திசலா அல்லது 2008 ஆம் ஆண்டின் காணி ககயகப்படுத்தல்  ஒழுங்குெிதியிசலா 

காணப்படுெதில்கல. 
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எனசெ, இந்த இகடவெளிகள் 2013 ஆம் ஆண்டின் காணிககயகப்படுத்தல் ஒழுங்கு 

ெிதிகளிலிருந்து  எடுக்கப்பட்ட ெிகிதங்களுக்சகற்ப, இழப்பீடு மற்றும் அல்லது புனர்ொழ்வு 

மற்றும் மீள்நிகலப்படுத்தல் உதெி ஆகியெற்கற உள்ளடக்கிய மீள்குடியமர்த்தல் 

பணிச்சட்டகத்தின் உாித்துாிகமத் தாயத்திற்கான பாிந்துகரகள் மூலம் தீர்க்கப்படுகின்றன. 

இதற்கு சமலதிகமாக, பண இழப்பீடு மற்றும் பணமல்லாத மீள்குடியமர்த்தல் உதெி என்பனவும் 

பாிவுத் வதாககக் வகாடுப்பனெிகனத்  தீர்மானித்தல், சமன்முகறயீட்டிகனச்  சமர்ப்பித்தல் 

மற்றும் உாித்துாிகம மதிப்பீட்டுக் குழுவொன்று தாபிக்கப்படுதல் என்பனவும் இந்த 

மீள்குடியமர்த்தல்  பணிச் சட்டகத்திற்காக தயாாிக்கப்பட்ட உாித்துாிகமத் தாயத்திலும் 

உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது.  உாித்துாிகமத் தாயம் மற்றும் உத்சதசிக்கப்பட்ட உாித்துாிகம 

மதிப்பீட்டுக் குழு என்பனெற்றிற்காக  குறிப்பீடு வசய்யப்பட்டுள்ள சமலதிக  வகாடுப்பனவுகள் 

என்பனெற்றிற்காக அகமச்சரகெயின் அங்கீகாரம் அெசியமாகும்.  
 

ஈ  உாித்துாிகம மதிப்பீட்டுக் குழு 

10.10 1950 ஆம் ஆண்டின் காணி ககயகப்படுத்தல் சட்டம் மற்றும் 2008 ஆம் ஆண்டின் காணி 

ககயகப்படுத்தல் ஒழுங்குெிதியின் கீழ் நிலம் ககயகப்படுத்துதலால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு 

இழப்பீட்டிகன நிர்ணயிப்பதற்கான சட்டாீதியான அகமப்பாக ெிகல மதிப்பீட்டுத் 

திகணக்களத்தின் பிரதான ெிகல மதிப்பீட்டாளர் பணியாற்றுகின்றார்.  பிரதான ெிகல 

மதிப்பீட்டாளாினால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட சட்டாீதியான இழப்பீடு வதாடர்பில் கருத்திட்டத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் அதிருப்தியகடொர்களாயின், 2013 ஆம் ஆண்டின் காணி 

ககயகப்படுத்தல் ஒழுங்குெிதிகளின் கீழ் பாிவுத்வதாககக் வகாடுப்பனெிகனத் 

தீர்மானிப்பதற்காக நிலம் ககயகப்படுத்தல் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் குழுெிற்கு அல்லது 

அதியுயர்  நிலம் ககயகப்படுத்தல் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் குழுெிகன ெலுவூட்டுகின்றது. 

வகாழும்பு புறநகர் புககயிரதக் கருத்திட்டம் 2013 இன் காணி ககயகப்படுத்தல் ஒழுங்கு 

ெிதிகளின் கீழ்  பட்டியற்படுத்தப்படாகம காரணமாக சமசல கூறப்பட்டகெ  இக் 

கருத்திட்டத்துடன் ஏற்புடகமயாகாது. சமலும், இது சபான்ற ெிடயங்ககள அல்லது நிலம் 

அல்லாத வபாருளாதார இடப்வபயர்வுகளுக்கான பாிவுத்வதாககக் வகாடுப்பனவுககள 

தீர்மானிப்பதற்காக, 2008 இன் காணிககயகப்படுத்தல் ஒழுங்குெிதியானது முகெர் 

நிறுெனவமான்றிகனத் தாபிக்கெில்கல. இத்தககய சூழ்நிகலகளில், வகாழும்பு புறநகர் 

புககயிரதக் கருத்திட்டத்திற்கு  நிறுெப்பட்ட உாித்துாிகம மதிப்பீட்டுக் குழு சமற்வகாண்ட 

தீர்மானம் காரணமாக சமசல குறிப்பிடப்ட்ட வெற்றிடம் ஆகசெ, ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியின் 

இணக்கப் பிாிெினால் மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுப் பணிச் சட்டகத்திற்கு அங்கீகாரம் 

ெழங்கப்பட்டவுடன் வகாழும்பு புறநகர் புககயிரதக் கருத்திட்டமானது, உாித்துாிகம 

மதிப்பீட்டுக் குழுெிகனத் தாபிப்பதற்காக அகமச்சரகெயின் ெிசசட அங்கீகாரத்திகனக் 

சகாரும். 
 

 

 

 

உாித்துாிகம மதிப்பீட்டுக் குழுெிகனத் தாபித்தல்  
 

உாித்துாிகம மதிப்பீட்டுக் குழுெின் வசயற்பாடுகளாக, 
    

I. தற்சபாதுள்ள சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குெிதிகளினால் உள்ளடக்கப்படாத பாிவுத் 

வதாகக பிரதிபலன்கள், ஏகனய மீள்குடியமர்த்தல்  மற்றும் புனர்ொழ்வு உதெிககளத் 

தீர்மானித்தல். 

II. வெட்டுத் திகதிக்கு முன்னர் சட்ட ெிசராத குடியிருப்பாளர்ககள  அகடயாளங் 

காண்பதற்காக குடியிருப்புககள சாிபார்த்தல். 

III. நிலங்கள் அல்லது கட்டகமப்புகளின் எஞ்சிய பகுதிககள சமலும் பயன்படுத்தமுடியுமா 

என சாத்தியப்பாட்டிகன ஆராய்தல். 

IV. மாற்று அல்லது  தற்காலிக தங்குமிடக் காலத்திகனத் தீர்மானித்தல். 
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வகாழும்பு புறநகர் புககயிரத கருத்திட்டத்தின் கருத்திட்டப் பணிப்பாளர் மற்றும் பிரதிக் 

கருத்திட்டப் பணிப்பாளர் (சுற்றுச் சூழல் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு), காணி அகமச்சின் 

பிரதிநிதி, ெிகலமதிப்பீட்டுத் திகணக்களப் பிரதிநிதி, வபாது முகாகமயாளர் புககயிரத 

சசகெகள் (நில அலுெலர்) (இலங்கக புககயிரத சசகெ) அெர்களினால் வபயர் 

குறிப்பிடப்பட்ட பிரதிநிதி, வபாது திகறசசாியிலருந்தான பிரதிநிதி, கருத்திட்ட அமுலாக்கல் 

பகுதி பிரசதச வசயலக பிரதிநிதி மற்றும் சிெில் சமூகத்திகனப் பிரதிநிதித்துெப்படுத்துகின்ற 

உறுப்பினவராருெர் (கருத்திட்ட அமுலாக்கல் பகுதி பிரசதச வசயலக பிரதிநிதியினால் வபயர் 

குறிப்பிடப்படவுள்ள) என்சபாகர உாித்துாிகம மதிப்பீட்டுக் குழு உள்ளடக்கியிருத்தல் 

செண்டும். கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் வசாத்துக்களின் பணப் 

வபறுமதியிகன  மதிப்பீடுவசய்ெதற்காக உாிமம்வபற்ற ெிகல மதிப்பீட்டாளர்கள் மற்றும் 

பட்டயக்  கணிய அளகெயாளர் சபான்ற வதாழில்நுட்ப ெல்லுநர்களின் குழுவொன்றின் மூலம் 

உாித்து மதிப்பீட்டுக் குழு உதெிககளப் வபற்றுக்வகாள்ளும். கருதிட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 

நபர்களுக்கான இழப்பீட்கட நிர்ணயிக்கும் வசயல்பாட்டில், உாித்துாிகமத் தாயத்தில் 

அகமக்கப்பட்டுள்ள உாித்துாிகம அளவுருக்களால் உாித்துாிகம மதிப்பீட்டுக் குழு 

ெழிநடத்தப்படும். இது  கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட அகனத்து ெககயான மக்களுக்கும்  

அெர்களின் இழப்பீடுககள ஈடுவசய்ெதற்கும், குகறந்தபட்சம் அெர்களின் ொழ்க்ககத் 

தரத்கதப் சபணுெதற்கு அல்லது சமம்படுத்துெதற்கான இழப்பீட்டு நடெடிக்கககள் மற்றும் 

மீள்குடியமர்த்தல் உதெிகள் என்பனெற்றிகன முன்வமாழிகிறது. உாித்துாிகமத் தாயத்தில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சமலதிக வகாடுப்பனவுககள ெழங்குெதற்காக அகமச்சரகெயின் 

அங்கீகாரம் சதகெப்படும்.வெட்டுத் திகதிக்குப் பின்னர்  கருத்திட்டப் பகுதியில் அத்துமீறுகின்ற 

அல்லது குடிசயறுகின்ற எந்தவொரு நபருக்கும் இழப்பீட்டிகன அல்லது செறு ெககயான 

மீள்குடியமர்த்தல் உதெிககளக் சகார அனுமதிகிகடயாது. 
 

உ   இழப்பீடுககளச் வசலுத்துெதற்கான ெிசசட ஏற்பாடுகள் 
 

10.11 நிலம் ககயகப்படுத்துெதற்கான சாதாரண நகடமுகறகளுக்கு சமலதிகமாக, 

ககயகப்படுத்தப்பட்ட நிலம், கட்டிடங்கள் மற்றும் கட்டகமப்புகளுக்கு இழப்பீடுககள 

ெழங்குெதற்கான பல ெிசசட ஏற்பாடுகள் காணப்படுகின்றன. அெற்றில் சில கீசழ 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 
 

 புககயிரத மற்றும் பிற கட்டகமப்புகளின் ெழி உாிகமகளுக்காக குறுகிய நிலப் பகுதிககளக் 

ககயகப்படுத்துகின்ற உப கருத்திட்டங்கள், அவ்ொறான நிகலயில், 2008 ஆம் ஆண்டின் 

காணி ககயகப்படுத்தல் சட்டத்தின் ஒழுங்குெிதிகளின் கீழ் மதிப்பீட்டாளர்களுக்கு ெிசசட 

ெழிகாட்டல்கள் ெழங்கப்படும். கட்டகமக்கக் கூடிய முன் வதாகுதியின் தளப் 

வபறுமதிக்குாிய அசத ெிகிதம் ககயகப்படுத்திய பகுதிக்கும் அசத மாதிாியாக பிரதான 

நிலத்தின் அளகெப் வபாருட்படுத்தாது தீர்மானித்தல். 

  பல்செறு ெடிெங்ககளக் வகாண்ட நிலங்கள்: பிரதான நிலத்கத பின்புறமாக அணுக 

அல்லது சதாட்டமாகப் பயன்படுத்துெதற்காக ஒடுங்கிய பாகதயிகனக் வகாண்ட முன் நிலப் 

பகுதி பயன்படுத்தப்படுககயில், குறித்த முன் நிலத்தின் ஒரு பகுதி 

ககயகப்படுத்தப்படுமாயின் அதன் மதிப்பீடானது, உயர்ந்த மற்றும் சிறந்த பயன்பாட்டிகன 

அடிப்பகடயாகக் வகாண்டு ‘பயன்பாடு’ என்ற அடிப்பகடயில் இருத்தல் செண்டும். 

 கட்டிடவமான்றின்  பகுதிவயான்று ககயகப்படுத்தப்பட்டு, எஞ்சிய பகுதி சமலும் 

பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குவமனில்: ககயகப்படுத்தப்பட்ட பகுதிக்கான 

இழப்பீடானது வபறுமதியிழந்த மாற்றீட்டுச் வசலெினத்திகன மாத்திரம்  அடிப்பகடயாகக் 

வகாண்டுகாணப்படும் என்பசதாடு மாத்திரமல்லாது கட்டிடத்தின் எஞ்சிய பகுதிக்கு மீளத் 

தக்ககெத்தற் வசலவும் வசலுத்தப்படும். 

 கட்டிடவமான்றின்  பகுதிவயான்று ககயகப்படுத்தப்பட்டும் எஞ்சிய பகுதி பயன்படுத்த 

முடியாததாக இருக்குவமனில்: எஞ்சிய பகுதிகய சமலும் பயன்படுத்த முடியாது 

என்பதற்கான நியாயப்படுத்துதல் அெசியமாகும். முழுக் கட்டிடத்தினதும் வபறுமதியிழந்த 
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மாற்றீட்டுச் வசலெினத்தின் வபறுமதி நியாயப்படுத்தளின் சபாது வசலுத்தப்படும். 

அதகனத்வதாடர்ந்து சமலதிக இழப்பீடாக மீளத் தக்ககெத்தற் வசலவும் வசலுத்தப்படும். 
 

ஊ கட்டிடங்களின் மீளத் தக்ககெத்தற் வசலவு மற்றும் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட நிலங்கள் 

மீதான ஏகனய அபிெிருத்தி நடெடிக்கககளுக்கான  இழப்பீடு 
 

10.12 ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட நிலங்களின் சமம்பாடுகளுக்கான இழப்பீட்கட நிர்ணயிக்ககயில் பின்ெரும் 

நகடமுகறகள் பின்பற்றப்படும். 
 

 காணி ககயகப்படுத்தல் சட்டத்தின்  பிாிவு 10(1)(அ) இன் கீழ் ஆக்கிரமிப்பாளகர காணி 

ககயப்படுத்தல் அலுெலரானெர் ‘ஆர்ெமுள்ள தரப்பினர்’ என உள்ளடக்குதல் செண்டும். 

 அரச காணிககள ஆக்கிரமித்தல்: ஆக்கிரமிப்பாளரால் சமற்வகாள்ளப்பட்ட 

முன்சனற்றங்கள் அல்லது சமம்பாடுகளுக்கான மீளத் தக்ககெத்தற் வபறுமதியிகன 

பிரசதச வசயலாளாின் எழுத்து மூல ஒத்திகசவுடன் வசலுத்தலாம். 

 தனியார் நிலத்திகன ஆக்கிரமித்தல்: நீதிமன்றவமான்றில் நில உாிகமயாளர் 

பாரபந்தங்கள் வதாடர்பில் ெதாடாதிருப்பின், நிலத்கத சமம்படுத்திய நபர் அத்தககய 

சமம்படுத்தல்களின் வபறுமதியிகனப் வபறுொர். 
 

10.13 சுருங்கக் கூறின், ககயகப்படுத்திய வசாத்தின் மாற்றீட்டுச் வசலெினமானது பின்ெருென 

ெற்றிகன அடிப்பகடயாகக் வகாண்டு தீர்மானிக்கப்படும். 

 

 இழப்பீடு = ககயகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தின் சந்கதப் வபறுமதி + தக்ககெத்துக் 

வகாண்ட நிலத்திற்கான துண்டிப்புக் வகாடுப்பனவு மற்றும் ஊறுபயக்கும் உளநிகல + 

இகடயூறுகள் மற்றும் ஏகனய இழப்புகள் 
 
 

எ  வபாதுொன வசாத்து 
 

10.14 உாித்துாிகமத் தாயத்தில் சகாடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளொறு கருத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 

வபாதுொன ெளங்கள், கட்டகமப்புகள் மற்றும் ெசதிககள நிகறசெற்று முகெர் மீள 

நிகலப்படுத்துொர் அல்லது மீள நிறுவுொர். அத்தககய ெளங்களுக்கான அணுகலானது 

ெகரயறுக்கப்பட்டிருப்பின், அதற்கு நிகரான மாற்று ெளங்களுக்கான அணுகல் ெசதியிகன 

நிகறசெற்று முகெர் அல்லது அமுலாக்கல் முகெர் ெழங்குொர். மரங்களுக்கான 

இழப்பீடானது,வெட்டு மரங்களுக்கான மரக் குற்றிகளின் தற்சபாகதய சந்கதப் வபறுமதியிகன 

அடிப்பகடயாகக் வகாண்டு அகமந்திருக்கும் என்பசதாடு, ெருடாந்த நிகர உற்பத்தி சந்கதப் 

வபறுமதியானது, நிகலசபற்றுக் கால மரங்கள் மற்றும் பழ மரங்களுக்காக எஞ்சியுள்ள உற்பத்தி 

ஆண்டுகளால் வபருக்கிப் வபறப்படும். நிகறசெற்று முகெர் அல்லது அமுலாக்கல் முகெரானெர் 

இெற்றிகன மதிப்பீடுவசய்ெதற்காக ெிெசாயத் திகணக்களத்தின் உதெிகய நாடுொர். 
 

ஏ  தற்காலிக தாக்கங்கள் 

10.15 தற்காலிக தாக்கங்களுக்காக, உாித்துாிகமத் தாயத்தில் ெித்துகரக்கப்பட்டுள்ள பண இழப்பீடு 

மற்றும் ஏகனய உாித்துாிகமகள் என்பன நிலம் அல்லது வசாத்துக்ககளக் 

ககயகப்படுத்துெதற்கு முன்னர் உாித்துாிகம வபற்ற, பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு நபருக்கும் 

ெழங்கப்படும். 
 

ஐ ெருமானத்திகன மீள்நிகலப்படுத்தல் 

10.16 கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் ொழ்ொதாரங்கள் மற்றும் இழந்த அல்லது 

பாதிக்கப்பட்ட ெருமான மூலங்ககள வமய் நியதிகளில் கருத்திட்டத்திற்கு முன்கனய 

நிகலகமகளுக்கு நிகறசெற்று முகெர் அல்லது அமுலாக்கல் முகெர் மீள் நிகலப்படுத்துொர் 

அல்லது ஆகக் குகறந்தது சமம்படுத்துொர். கருத்திட்டப் பகுதிகளிலுள்ள கருத்திட்டத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட மக்கள், சமூக  அகமப்புக்கள், தன்னார்ெ வதாண்டு நிறுெனங்கள், அரசு 
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அதிகாாிகள் மற்றும் ஏகனய நிறுெனங்களுடன் கலந்தாசலாசித்து, திறன் சமம்பாட்டு நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்கள் சபான்ற ெிாிொன ெருமான மீள்நிகலப்படுத்தல் மற்றும் சமம்பாட்டுத் திட்டங்ககள 

உருொக்குெதற்காக சமூக வபாருளாதார ஆய்வு மற்றும் குடிசன மதிப்பீடு என்பனெற்றிலிருந்து 

தகுதியான எண்ணிக்ககயிகனக் வகாண்ட, கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்ககள 

நிகறசெற்று முகெர் அல்லது அமுலாக்கல் முகெர் அகடயாளம் காண்பார். இலகுெில் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்கள் மற்றும் ஏகழ வீட்டுடகமகளின் நலனுக்காக ெருமான சமம்பாட்டு 

திட்டத்திகன நிகறசெற்று முகெர் அல்லது அமுலாக்கல் முகெர் ெகுப்பார். ெரவுவசலவுத் 

திட்டம், நிறுென ாீதியான ஒத்துகழப்பு மற்றும் வசயல்படுத்தல் அட்டெகண என்பனெற்றுடன் 

சசர்த்து இத்தககய மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்படும். 
 

10.17 ெருமான மீள்நிகலப்படுத்தல் மற்றும் சமம்பாடு பல கூறுககளக் வகாண்டிருக்கும். பூரண 

மாற்றீட்டுச் வசலெிலான இழப்பீடு மற்றும் இழப்பீட்டுப் வபாதிகள் மூலமான ஏகனய பணக் 

கூறுகள் என்பன ெருமானம் ஈட்டுகின்ற வசயற்பாடுகள் மூலம் ஈட்டப்பட்ட பணத்தின் ஒரு சில 

பகுதிககள முதலீடு வசய்ெதற்காக கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்ககள அனுமதிக்கும். 

நிதி முகாகம மற்றும் முதலீடு குறித்து கருத்திட்ட முகாகமத்துெ அலகு கருத்திட்டத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ெழிகாட்டும். இத்தககய முதலீடுகள் கருத்திட்டத்தின் மூலம் 

தகுதியான கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக வசலுத்தப்படுகின்ற 

பாிவுத்வதாககக் வகாடுப்பனவுகளால் வபருக்கப்படுகின்றன. இடப் வபயர்வுக்கான 

வகாடுப்பனவுகள், ஆரம்ப கட்ட ொழ்க்கக உதெிகள் மற்றும் இலகுெில் பாதிக்கப்படக்கூடிய 

மற்றும் ஏகழ வீட்டுடகமகளுக்கான ெிசசட மானியம் என்பன பாிவுத்வதாககயில் 

உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள ஒரு சில வகாடுப்பனவுகளாகும். 
 

10.18 தங்களின் ஜீெசனாபாயத்திற்காக மகலப்பாங்கான நிலம் மற்றும் சிறிய வநற் காணிககளச் 

சார்ந்துள்ள ெிெசாயிகளும் கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்டெர்களாக இருக்குவமனில், 

(உதாரணமாக, ராகமாெிலிருந்து ரம்புக்ககன ெகரயிலான பிரதான ரயில் பாகதயில்) 

நிகறசெற்று முகெர் அல்லது அமுலாக்கல் முகெர் அெர்களின் நலன் கருதி நிலத்திற்குப் 

பகரமாக நிலத்திகன ெழங்குெதற்காக ெிாிொனவதாரு திட்டத்கதத் தயாாிப்பர். அெர்களின் 

குடியிருப்பு அலகுகளும் பாதிக்கப்படுமாயின், அெர்களும் செறிடப்படுத்தல் பகுதிகளில் ெதிெிட 

அலகுககளக் சகாருெதற்கு உாிகம உண்டு. வபௌதீக ாீதியாக இடம்வபயர்ந்தெர்ககள 

செறிடப்படுத்துெதற்கு முன்னர் நிலம் ககயகப்படுத்தல் எதுவும் இடம்வபறமாட்டாது. 

இடப்வபயர்வுக்கு முன்னர் இழப்பீடு வசலுத்த செண்டியிருக்கு வமனில், செறிடப்படுத்தல் 

திட்டங்ககள முழுகமயாக வசயல்படுத்த அதிக காலம் எடுக்கலாம். ஆதலால், ொழ்க்ககக் 

வகாடுப்பனவுகள் மற்றும் தற்காலிக வீட்டுெசதிகள் சபான்ற பாிவுத்வதாகக உதெியுடன் 

இகடப்பட்ட காலப்பகுதி ககயாளப்படவுள்ளது. இத்தககய சிக்கலான நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 

நிலம் ககயகப்படுத்தல் வதாடங்குெதற்கு முன்னரும், கருத்திட்டத்தின் எந்தவொரு கட்டுமானப் 

பணிகளும் உறுதியாக ஆரம்பிக்கப்படுெதற்கு முன்னரும் இடம்வபறுதல்  செண்டும். 
 

10.19  கருத்திட்ட அனுசரகணயாளர் திறன் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் மற்றும் நுண் கடன் நிகழ்சித் 

திட்டங்கள் என்பன முகறசய அடிப்பகட அறிகெயும் மூலதனத்கதயும் குறிப்பாக, 

இடம்வபயர்ந்த இகளஞர்களுக்கு ெருமான மூலங்கள் அல்லது ொழ்ொதாரங்ககள 

கண்டுபிடிப்பதற்கான அல்லது உருொக்குெதற்கான உதெிககள  ெழங்கும். நிகறசெற்று 

முகெர் அல்லது அமுலாக்கல் முகெர் சதசிய மற்றும் உள்நாட்டு செகலொய்ப்பு சமம்பாட்டு 

நிகழ்ச்சித் திட்டங்ககள கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தும் 

என்பசதாடு இதுசபான்ற நிகழ்ச்சித் திட்டங்களில் அெர்கள் இகணந்துவகாள்ளும் சபாது 

அெர்களுக்கும் முன்னுாிகம ெழங்கப்படும். கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்டெர்கள் உப 

கருத்திட்டத்திலிருந்து செகல ொய்ப்புககளத் சதடுககயில், திறகமயான, பகுதியளெில் 

திறகமயான மற்றும் நாளாந்த கூலி வதாழிலாளர்ககள அெர்களிலிருந்து 

பணிக்கமர்த்துெதற்காக நிகறசெற்று முகெர் அல்லது அமுலாக்கல் முகெர் கருத்திட்ட 

ஒப்பந்தக்காரர்ககள ஊக்குெிக்கும். இதில் இலகுெில் கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்படக் கூடிய 

மக்களுக்கும் முன்னுாிகம ெழங்கும்.  வபாருத்தமான கருத்திட்ட கட்டுமான வசயற்பாடுகளில் 
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ஈடுபடுெதற்கும் வபண் வதாழிலாளர்கள் ஊக்குெிக்கப்படுெர். உப கருத்திட்ட 

ஒப்பந்தக்காரர்களுடன் பணித் தளங்களில் அெர்களின் பாதுகாப்கப உறுதி வசய்ெதற்கும் உப 

கருத்திட்ட ஒப்பந்தக்காரர்களின் ெிசசட நிகழ்ச்சித் திட்டங்களுடன் அெர்ககளத் 

வதாடர்புபடுத்துெதற்காகவும் நிகறசெற்று முகெர் அல்லது அமுலாக்கல் முகெர் 

சபச்சுொர்த்கதககளயும் நடத்துொர். இத்தககய உதெிக்கு முன் திட்டமிடல் மற்றும் 

சபச்சுொர்த்கதகள் என்பன சதகெப்படுகின்றன. நிலம் மற்றும் பிற வசாத்துக்கள் 

ககயகப்படுத்தப்படுெதற்கு முன்னர் சம்பந்தப்பட்ட முகெர் மற்றும் ஒப்பந்தக்காரர்களுடன் 

நிகறசெற்று முகெர் அல்லது அமுலாக்கல் முகெர் அத்தககய உகரயாடகலத் துெங்குொர். 
 

10.20 பிரதான கண்காணிப்புக் குறிகாட்டிகள் மற்றும் பாதுகாப்பான, சபாதுமான ெரவுவசலவுத் 

திட்டம் என்பனெற்றுடன் மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்தின் முக்கிய அங்கமான 

நிகறசெற்று முகெர் அல்லது  அமுலாக்கல் முகொினால் ஓர் ஒருங்கிகணந்த மற்றும் ெிாிொன 

ெருமான சீரகமப்பு மற்றும் சமம்பாட்டு மூசலாபாயவமான்று உருொக்கப்படும். 
 

ஒ செறிடப்படுத்தல் திட்டம் 
 

10.21 வபௌதீக ாீதியாக இடம்வபயர்ந்துள்ள ஒவ்வொரு வீட்டுடகமயிற்கும் செறிடப்படுத்தல் பகுதி 

மற்றும் மீள்குடியமரல் ஒத்துகழப்புத் திட்டங்கள் என்பன வதாடர்பில் நிகறசெற்று முகெர், 

அமுலாக்கல் முகெர் மற்றும் மாகாண மற்றும் பிரசதச அதிகாாிகளுடன் கலந்தாசலாசித்து 

தீர்மானமானிப்பார். இத் தகெலிகன உப கருத்திட்டவமான்றிற்காக மீள்குடியமர்த்தல் 

வசயற்பாட்டுத் திட்டவமான்று உருொக்கப்படுககயில் கருத்திட்டத்தினால்  பாதிக்கப்பட்ட 

அகனத்து மக்களுக்கும் வெளிப்படுத்துதல் செண்டும். செறிடப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகள்,  ஏன் 

மற்றும் எவ்ொறு சதர்ந்வதடுக்கப்பட்டன, ஒவ்வொரு செறிடப்படுத்தல் பகுதிகளிலும் எத்தகன 

கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் செறிடப்படுத்தப்படுொர்கள், ெசிப்பிட அலகின் 

பாிமாணம் மற்று ஒவ்வொரு வீட்டுடகமகளுக்குமாக காணப்படுகின்ற ெசதிகள், குடியிருப்பு 
அலகுகள் கட்டப்பட்டுக் வகாண்டிருக்குமாயின் அதற்கான தற்காலிக வீட்டு ெசதி ஏற்பாடுகள், 

புதிய உயர் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் அடிப்பகடப் வபாது உட்கட்டகமப்பு ெசதிகள், 
செறிடப்படுத்தப்பட்ட இடங்களில் அகடயாளங் காணப்பட்ட அகனத்து மீள்குடியமர்த்தல் 

வசயற்பாடுகளுக்குமாக  உத்தரொதமளிக்கப்பட்ட ெரவுவசலவுத் திட்டம் என்பன 
மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்தில் ெிபாிக்கப்படுதல் செண்டும்.  

 

10.22  செறிடப்படுத்தலுக்கான இடமானது கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடன் 

கலந்தாசலாசித்து சதர்ந்வதடுக்கப்படுதல் செண்டும். செறிடப்படுதல் தளங்களுக்கு 

நகருெதற்கான அெர்களின் ெிருப்பம், எதிர்பார்ப்புகள், மனக்குகறகள் மற்றும் அக்ககறகள் 

என்பன குழு மற்றும் தனிப்பட்ட ஆசலாசகனகள் மூலம் முன்வனடுக்கப்படுதல் செண்டும். 
அத்தககய ஆசலாசகனகளின் முடிவுகள் பதிவு வசய்யப்பட்டு மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் 

திட்டத்துடன் இகணக்கப்படுதல் செண்டும்.மீள்குடியமர்த்தல் நிர்ொகம் - ஒவ்வொரு 

பணிக்குமான வபாறுப்பு மீள் குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்தில் ெிாிொக சகாடிட்டுக் 

காட்டப்படும். ஒவ்வொரு செறிடப்படுத்தல் தளத்திற்குமான ெிாிொன ெகரபடம் 

சதகெப்படுகின்றது. 

10.23  செறிடப்படுத்தல் பகுதிவயான்றில் ெசிப்பிட அலகுக்கு சமலதிகமாக ெழங்கப்படும் 

மீள்குடியமர்த்தல் உதெித் திட்டத்திகனயும் மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டம் 

ெிொிக்கும். அழிவுக்குள்ளான அல்லது சசதமகடந்த குடியிருப்பு அலகிலிருந்தான மீட்புப் 

வபாருட்கள் மற்றும் வீட்டுடகமப் வபாருட்ககள நகர்த்துதல்,தற்காலிக தங்குமிடம் மற்றும் 

உணவுப் வபாருட்கள் ெழங்கல், வபண்களுக்கான ெிசசட பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்  மற்றும் 

இடம்வபயர்ந்த பிள்களகளுக்கான பாடசாகல வசல்லல் ெசதிகள் என்பனெற்றிகன 

மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டம் உள்ளடக்கியிருக்கும். 
 

10.24  கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதானமாக ெிெசாயிகளாக இருப்பின், நிலத்கத 

உழுெதற்கான ட்ராக்டர்கள் ெண்டிகளும், நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசனம் வசய்ெதற்காக ெரம்பு 

கட்டுக்கள் (ககரக்கட்டுக்கள்) மற்றும் நிலத்திற்கு நீர்பாசனத்திகன ெழங்குெதற்காக மூன்றாம் 

நிகல கால்ொய்கள் சபான்ற பயிர்ச்வசய்ககக்கான உதெியுடன் அெர்களுக்கு ெிெசாயத்திற்கு 
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வபாருத்தமான நிலமும் நிகறசெற்று முகொினால் ெழங்கப்படும். 
 

10.25  பாதிக்கப்பட்ட கிராமம் அல்லது குக்கிராமம் அல்லது சதாட்டம் (குடிசயற்றம்) ஒன்றின் 

கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் உயரமான அடுக்குமாடி குடியிருப்புக் 

கட்டிடத்வதாகுதிவயான்று சபான்று செறிடப்படுத்தப்படுகின்ற இடத்தில் ஒரு சமூகமாக 

ஒன்றாக ொழ ெிரும்புொர்களாயின், இத் சதகெகய பூர்த்தி வசய்ெதற்காக நிகறசெற்று முகெர் 

அல்லது அமுலக்கல் முகெர் சதகெயான நடெடிக்ககககள எடுப்பார். 

செறிடப்படுத்தப்பட்டஅத்தககய இடத்தில் புதிய சமூகவமான்றிகன உருொக்குெதானது, 
இடம்வபயர்ந்த குடும்பங்களுக்கு இடப்வபயர்வுத் தாக்கம்,  பதட்டம் மற்றும் பயத்கத 

சமாளிப்பதற்கு உதவும். ஓர் ‘இடமாற்றம் வசய்யப்பட்ட’ சமூகம் செறிடப்படுத்தலின் ஆரம்ப 

கட்டத்தில் பரஸ்பர ஊழியம் மற்றும் ொழ்ொதாரம் என்பனெற்கற அெர்களுக்கு ெழங்கும். 
 

XI நிறுென ாீதியான ஏற்பாடுகள் 

அ மனக்குகறககளத்  தீர்க்கும் வபாறிமுகற 
 

11.1 தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் தாக்கங்ககள ஏற்படுத்த முடியுமான ஒவ்வொரு உப 

கருத்திட்டமும் அல்லது கூறுகளும் கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் குறிப்பாக, 

உாித்துாிகமககள ெழங்குெது வதாடர்பாகவும் வபாதுொக, கருத்திட்டத்  தாக்கங்கள் 

வதாடர்பிலும் அெர்களின் மனக்குகறகள் மற்றும் முகறப்பாடுகள் என்பனெற்றிகனப் 

வபற்றுக்வகாள்ெதற்கும் அெற்றிகனத் தீர்த்து கெப்பதற்குமாக முகறயாக நிறுெப்பட்ட, 

வெளிப்பகடயான, மற்றும் சநர ெகரயகறக்குட்பட்ட  மனக்குகற தீர்க்கும் வபாறிமுகற 

ஒன்றிகனக்  வகாண்டிருத்தல் செண்டும். (கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் 

மீள்குடியமர்த்தல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் வதாடர்பிலான முகறப்பாடுகள் இரண்கடயும் 

வபாதுொன மனக்குகற தீர்க்கும் வபாறிமுகறவயான்றினால் ககயாள முடியுமா அல்லது 

கருத்திட்டச் சூழ்நிகலயில் இரண்டிற்கும் தனித்தனியான மனக்குகற தீர்க்கும் வபாறிமுகறகள் 

சதகெப்படுமா என்பகத நிகறசெற்று முகெர் அல்லது அமுலாக்கல் முகெர் தீர்மானிப்பார்.) 
 

11.2 மனக்குகறககளத் தீர்க்கும் வபாறிமுகற என்பது உப கருத்திட்டவமான்றின் தன்னிச்கசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாடுகள் வதாடர்பில் கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் 

மனக்குகறகளுக்கு தீர்வுககளயும் நிொரணத்கதயும் வபறுெதற்காக அெர்களால் இலகுெில் 

அணுகக்கூடிய நம்பகமான அகமப்பாகும். கலந்துகரயாடல் மற்றும் சபச்சுொர்த்கத மூலம் 

மனக்குகறககளத் தீர்ப்பதற்கான ஆர்ெத்கதயும் கலந்தாசலாசகனகளுக்காக அெர்களின் 

வகாள்திறனிகனயும் மனக்குகறககளத் தீர்க்கும் வபாறிமுகற பிரதிபலிக்கும். 
 

11.3 மனக்குகறககளத் தீர்க்கும் வபாறிமுகறயின் முக்கிய சநாக்கம் நீண்ட கால மற்றும் அதிக 

வசலெிலான நீதிமன்ற வசயற்பாடுககளத் தெிர்ப்பதற்காக அடிமட்டத்திலிருந்து காணி அல்லது 

வசாத்துக்  ககயகப்படுத்தல், இழப்பீடு ெழங்கல் மற்றும் செறிடப்படுத்தல் வதாடர்பான 

முரண்பாடுககளத் தீர்த்துகெப்பதாகும். ஆயினும், நீதிமன்றங்களில் நிலுகெயிலுள்ள 

ெழக்குகள் வதாடர்பில்  மனக்குகறககளத் தீர்க்கும் வபாறிமுகறயின் கீழுள்ள மனக்குகறககளத் 

தீர்த்துகெக்கும் குழு தகலயிடாது என்பசதாடு மாத்திரமல்லாது பண இழப்பீட்டு ‘ெிகிதங்கள்’ 

அல்லது வபாதிகள் குறித்து தீர்ப்பளிப்தற்காக மனக்குகறககளத் தீர்க்கும் வபாறிமுகறக்கு எந்த 

அதிகாரமும் இல்கல. 
 

11.4 கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களிடமிருந்து கிகடக்கப்வபறுகின்ற  மனக்குகறகள் 

முதன்கமயாக சமூக பாதுகாப்பு அதிகாாியின் கலந்தாசலாசகனயுடனும் சதகெக்சகற்ப 

கருத்திட்ட கண்காணிப்பு அலகு அல்லது கருத்திட்ட அமுலாக்கல் குழுெின் சம்பந்தப்பட்ட உயர் 

மட்ட அதிகாாிகளின் ஈடுபாட்டுடன் ககயாளப்படுகின்றது. கருத்திட்ட கண்காணிப்பு 

அலகிலுள்ள அதிகாாிகளின் மட்டத்தில் தீர்த்துகெக்கப்பட முடியாத முகறயீடுகள் தீர்வுக்காக 

மனக்குகறககளத் தீர்த்துகெப்பதற்கான குழுெிடம் சமர்ப்பிக்கப்படும். 
 

11.5 கருத்திட்டத்தின் மூலம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கங்களின் சிக்கலான தன்கம, இடர்வுகள் மற்றும் 

முக்கியத்துெம் என்பனெற்றிகனப் வபாறுத்து குகறககளத் தீர்க்கும் வபாறிமுகறயின் 

கட்டகமப்பு மற்றும் அகமப்பு அகெிதி என்பன  அகமந்திருக்கும். கருத்திட்டத்தினால் 
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பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் எண்ணிக்கக, அெர்கள் மீதான கருத்திட்டத் தாக்கங்களின் தன்கம 

மற்றும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட மீள்குடியமர்த்தல் தாக்கங்களின் முக்கியத்துெம் என்பன 

கருத்திற்வகாள்ளப்பட்டு, மனக்குகறககளத் தீர்க்கும் வபாறி முகறவயான்றின் அடுக்குகளின் 

எண்ணிக்ககயானது சம்பந்தப்பட்ட கருத்திட்டப் பகுதிகளிலுள்ள நிகறசெற்று முகொினால் 

அல்லது அமுலாக்கல் முகொினால் தீர்மானிக்கப்படும். வபாதுொக, வகாழும்பு புறநகர் 

புககயிரதக் கருத்திட்டத்திற்காக முன்வமாழியப்பட்ட மனக்குகறககளத் தீர்க்கும் 

வபாறிமுகறயானது மூன்று அடுக்குககளக் வகாண்டகமந்துள்ளது. அதாெது, கிராம 

சசகெயாளர் மட்டத்திலான, பிரசதச வசயலக மட்டத்திலான மனக்குகறககளத் 

தீர்த்துகெக்கும் குழு மற்றும் அகமச்சு மட்டத்திலான உயர் மட்ட மனக்குகறககளத் 

தீர்த்துகெக்கும் குழு என்பனொகும். மனக்குகறககளத் தீர்த்துகெப்பதற்கான வபாறி 

முகறவயான்றிலிருந்து நிொரணத்திகனத் சதடுெது அல்லது குகறககளத் 

தீர்த்துகெப்பதற்கான வபாறிமுகறவயான்றிற்கு சமூகமளிப்பதானது  நடுெர் மன்றத்திற்காக 

சதசிய நீதிமன்றங்களுக்கு மனக்குகறககள எடுத்துச் வசல்ெதற்கான ஒரு சட்டமன்றத்திகனப் 

சபான்றதன்றாகும். 
 

11.6 காணி ககயகப்படுத்தசலாடு சம்பந்தப்பட்ட அகனத்து தகராறுகள், இழப்பீடாக பணத்திகன 

ெழங்குெதிலுள்ள தாமதம், மீள்குடியமர்த்தல் உதெி, செறிடப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில்  

குடியிருப்பு அலகுககள ஒப்பகடத்தல், நில உாிகமயாளர் தகராறு சபான்ற நிலப் பிரச்சிகனகள் 

என்பன மனக்குகறககளத் தீர்க்கும் குழுெினால் தீர்த்தகெக்கப்படும். கருத்திட்டத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட ஒருெர் தமது குடியிருப்புப் பகுதியிலுள்ள கிராம சசகெயாளர் அலுெலகம், 

புககயிரத நிகலயங்கள் மற்றும் கருத்திட்ட சமற்பார்கெ அலகு அலுெலகம் என்பனெற்றில் 

கெக்கப்பட்டுள்ள மனக்குகற தீர்க்கும் வபட்டிகள் மூலம் ெசதி வசய்யப்படுள்ளொறு கருத்திட்ட 

சமற்பார்கெ அலகு அல்லது கருத்திட்ட அமுலாக்கல் அலகின் சம்பந்தப்பட்ட சமூகப் பாதுகாப்பு 

உத்திசயாகத்தருக்கு  எழுத்து மூலமாகசொ அல்லது ொய்வமாழியாகசொ தமது 

முகறப்பாடுககள சமர்ப்பிக்கமுடியும். ொய்வமாழி மூலம் அல்லது எழுத்து மூலம் 

கிகடக்கப்வபற்ற அத்தககய முகறப்பாடுகள் கருத்திட்ட சமற்பார்கெ அலகு அல்லது 

கருத்திட்ட அமுலாக்கல் அலகு என்பனெற்றிலுள்ள பிரதான பதிசெட்டில் பதிவுவசய்யப்படும். 

பதிெின் பின்னர் சம்பந்தப்பட்ட சமூக பாதுகாப்பு உத்திசயாகத்தர் கருத்திட்டசமற்பாரகெ 

அலகு அல்லது கருத்திட்ட அமுலாக்கல் அலகு மட்டத்தில் தீர்வொன்றிகன ெழங்குெதற்கு 

முயற்சிவசய்ொர். சமற்குறித்த  முகறப்பாட்டிகன கருத்திட்ட அலுெலக மட்டத்தில் ககயாள  

முடியாதெிடத்து அதகனத் தீர்த்துகெக்கும் சநாக்கில் கிராம சசகெயாளர் பிாிவு மட்டத்தில் 

பிரசதச வசயலாளர் மட்டத்தில் மற்றும் அகமச்சு மட்டத்தில் அகமக்கப்பட்டுள்ள 

மனக்குகறககளத் தீர்த்துகெக்கும் குழுெிற்கு சமர்ப்பிக்கப்படும்.  
 

11.7 மனக்குகறககளத் தீர்க்கும் குழுொனது ெிளம்பரப்படுத்தப்பட்ட கால அட்டெகண ஒன்றிற்கு 

அகமய மக்ககள சந்திக்கும். இத் தகெலானது கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட அகனத்து 

மக்களுக்கும் அறிெிக்கப்படும். இது மனக் குகறககள தீர்ப்பதற்காக மக்ககள வபாதுக் 

கூட்டங்களுக்கு அகழக்கும். ஒவ்வொரு அமர்வும் அல்லது கூட்டமும் மனக்குகறககளக் 

வகாண்டுள்ள கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் இலகுெில் கலந்துவகாள்ள ெசதியான 

இடத்தில் நகடவபறும். பங்குதாரர்களுக்காக ஏற்பாடு வசய்யப்பட்ட வபாதுப் 

பட்டகறகள்,அறிெித்தல்கள், சமூக மட்டக் கூட்டங்கள் மூலமாக மனக்குகறககளத் 

தீர்த்துகெக்கும் குழு நகடமுகறகள் வெளியிடப்படும். மனக்குகறககளத் தீர்த்துகெக்கும் 

வபாறிமுகற  அதன் அதிகாரங்கள் மற்றும் அதனால் கிகடக்கும் நன்கமகள் என்பன பற்றி 

ஆசலாசகனக் கூட்டங்கள் மற்றும் குழுக் கலந்துகரயாடலின் சபாது கருத்திட்டத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ெிளக்கமளிக்கப்படும். இத்தககய கூட்டங்களின் சபாது 

மனக்குகறககளத் தீர்க்கும் வபாறிமுகறயின் கட்டகமப்பு மற்றும் அதன் வசயற்பாடுகள்  குறித்து 

தமது கருத்துக்ககள கலந்துகரயாடுெதற்கு கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் 

ஊக்குெிக்கப்படுகிறார்கள். 
 

11.8 கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் முகறப்பாடுகள் கருத்திட்ட முகாகம அலகிலிருந்து 

மனக்குகறககளத் தீர்த்துகெக்கும் குழுக்களின் மூன்று மட்டத்திற்கும் அனுப்பப்பட்டவுடன், 
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இக்குழுெில் கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் அகனத்து பிாிெினர்களினதும் 

மனக்குகறகள்  வெளிப்பகடயான வசயல்முகற அதாெது  பாலின மறுதலிப்பு மற்றும் கலாச்சார 

ாீதியான வபாருத்தப்பாடு சபான்ற உடனடியாக அணுகல் ெழிமுகறககளப் பயன்படுத்தி 

எவ்ெித வசலெினசமா, ஈடுகட்டசலாெின்றி  தீர்க்கப்படும். குறித்த பகுதியிலுள்ள கிராம 

சசகெயாளர்  முதல் தள நிகல மனக்குகறககள தீர்த்துகெக்கும் குழுெிற்கு தெிசாளராக 

பணியாற்றுகிறார். இக்குழுொனது கருத்திட்ட முகாகமத்துெ அலகு அல்லது கருத்திட்ட 

அமுலாக்கல் அலகின் சமூக பாதுகாப்பு அதிகாாிகய வசயலாளராகவும் கருத்திட்ட அமுலாக்கல் 

அலகு மற்றும்  கருத்திட்ட ஒப்பந்தக்காரர்களிலிருந்தான பிரதிநிதிகள் மற்றும் சமுதாயம்சார் 

அகமப்புக்கள்/ தன்னார்ெ வதாண்டு நிறுெனங்கள்/ சமயத் தகலெர்கள் மற்றும் உள்ளூர் 

சமூகத்திலிருந்தான வபண் பிரதிநிதிககள உள்ளடக்கிய அதன் உறுப்பினர்களுடன் இலகுொன 

முகறப்பாடுககள தீர்க்க முயற்சிக்கும். தள மட்டத்தில் தீர்க்கப்பட முடியாத முகறப்பாடுகள்  

சம்பந்தப்பட்ட பிரசதச வசயலாளர்களால் தகலகம தாங்கப்படும் பிராந்திய அளெிலான 

மனக்குகறககள தீர்த்துகெக்கும் குழுெிற்கு பாிந்துகரக்கப்படும்,  கருத்திட்ட முகாகமத்துெ 

அலகு அல்லது  சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக பாதுகாப்புக் கருத்திட்டப் பிரதி பணிப்பாளகர 

வசயலாளராகவும், கருத்திட்ட அமுலாக்கல் பிாிவு மற்றும்  கருத்திட்ட ஒப்பந்தக்காரர்கள் சபான்ற 

பிாிவுகளிலிருநதான  பிரதிநிதிககளயும், சமுதாயம்சார் அகமப்புக்கள் அல்லது தன்னார்ெ 

வதாண்டு நிறுெனங்கள் அல்லது பிரசதசத்திலிருந்தான சமயத் தகலெர்கள், மத்தியஸ்தக் குழு 

உறுப்பினர் மற்றும் உள்ளூர் சமூகத்திலிருந்தான வபண் பிரதிநிதி என்சபாகரயும்  ஏகனய 

உறுப்பினர்ககளயும் வகாண்டு பிரசதசவசயலாளர் ஒத்துகழக்கப்படவுள்ளார். பிராந்திய 

மட்டத்தினாலான மனக் குகறககளத் தீர்த்துகெக்கும் இக்குழுெினால் தீர்த்துகெக்கப்பட 

முடியாத ஏசதனுவமாரு முகறப்பாடானது, சதசிய மட்டத்திலான மனக்குகறககளத் 

தீர்த்துகெக்கும் குழுெிற்கு சமர்ப்பிக்கப்படும், இக்குழுெிற்கு சபாக்குெரத்து சசகெகள் மற்றும் 

முகாகமத்துெ அகமச்சின் வசயலாளர் தகலெராகவும் வகாழும்பு புறநகர் புககயிரத கருத்திட்ட 

பணிப்பாளர் வசயலாளராகவும் கடகமயாற்றுகிறார். கருத்திட்ட அமுலாக்கல் அலகு மற்றும்  

சமுதாயம் சார் அகமப்புக்கள் என்பனெற்றிலுருந்தான ஏகனய உறுப்பினர்களாக குழுெில் 

பங்சகற்பர். இலங்ககப் புககயிரதம் அல்லது சதசிய  வீடகமப்பு அபிெிருத்தி  அதிகார சகப 

சபான்ற ஏகனய நிரல் முகெர்களிலிருந்தான பிரதிநிதிகளும் சதகெப்படின், முகறப்பாடுகள்  

அல்லது பிரச்சிகனககளத்  தீர்த்துகெப்பதற்காக  ெசதியளிக்கும் ெககயில் சமசல 

குறிப்பிடப்பட்ட  மூன்று ெககயான  மனக்குகறககளத்  தீர்த்துகெக்கும் குழுெிற்கு 

அகழக்கப்படமுடியும். சதசிய மட்ட்த்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவு இறுதியானது என்பசதாடு 
மாத்திரமல்லாது முகறயீட்டாளருக்கும் அது எழுத்தில் அறிெிக்கப்படும். மனக்குகறககளத் 

தீர்த்துகெக்கும் குழு ஆழ்ந்தாராய்வுகளும் முடிவுகளும் பதிவுவசய்யப்பட்டு வபாது மக்களின் 

மீள்பாிசீலகனக்காக கெக்கப்படும். 
 

ஆ  மீள்குடியமர்த்தல் நிருொகம் 

11.9 ஒவ்வொரு மீள்குடியமர்த்தற் வசயற்பாட்டுத் திட்டமும் அதகனச் வசயற்படுத்துெதற்கான 

நிறுென ாீதியான ஏற்பாடுககளச் சுருக்கமாகக் சகாடிட்டுக் காட்டும். இது இத் திட்டத்திகனச்  

வசயற்படுத்துெதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள வபாறுப்புகள் மற்றும் அறிக்ககயிடல் 

ஏற்பாடுககள ெிொிப்பு மற்றும் ெகரபடம் ஆகிய இரண்டின் மூலம் எடுத்துக் காட்டுகின்றது. 
உப கருத்திட்டம் அல்லது கூறு ஒன்றின் நிகறசெற்று நிறுெனமாக இலங்கக புககயிரதத் 

திகணக்களம் வசயற்படும் என்பசதாடு மாத்திரமல்லாது ஒவ்வொரு உப  கருத்திட்டம் அல்லது 

கூறுகளின் அமுல்படுத்தும் நிறுெனம் அதகன அமுல்படுத்துெதற்கான வபாறுப்பான 

நிறுெனமாக வசயற்படும். மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்திகன 

அமுல்படுத்துெதற்காக முகாகமத்துெ மற்றும் கட்டுமான மதியுகரயாளர்கள் மற்றும் முகெர்கள் 

அமுலாக்கல் முகெருக்கு உதவுகின்றன. 
 

11.10 ஒவ்வொரு அமுலாக்கல் முகெரும் தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமரத்தல் திட்டமிடல் மற்றும் 

அமுலாக்கல் வதாடர்பில் சபாதுமான அனுபெத்திகனப் வபற்றிருத்தல் செண்டும்.  
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மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டவமான்றிகனத் தயாாித்து வசயற்படுத்துெதற்கான 

ெிருப்பமும் திறனும் அதகனச் வசயற்படுத்துெதற்கான கருத்திட்ட முகாகமயாளர் மற்றும் பிரதி 

முகாகமயாளர் (பாதுகாப்புகள்) மூலம் உறுதிப்படுத்தப்படுதல் செண்டும். உள்ளக வகாள்திறன் 

பலவீனமாக இருப்பின், மீள்குடியமர்த்தல்  வசயற்பாட்டுத் திட்டங்ககளத் தயாாித்து 

அெற்றிகனச் வசயல்படுத்துெதற்காக பாதுகாப்பு ஆசலாசகர்களும் நியமிக்கப்படுதல் 

செண்டும். 
 

இ கருத்திட்ட முகாகமத்துெ அலகு 

11.11 இக்கருத்திட்டம், கருத்திட்ட முகாகமத்துெ அலவகான்றிகனக் வகாண்டுள்ளது. சமூக தாக்க 

மதிப்பீட்டின் சபாது சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு இணக்கப்பாட்டிகனக் 

கண்காணித்தல், மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுக் கருத்திட்டங்ககள  உருொக்குதல், 

அெற்றிகன  வசயல்படுத்துதல், சமற்பார்கெ வசய்தல் மற்றும் கருத்திட்ட மட்டத்தில் 

அெற்றிகனக் கண்காணித்தல் என்பன அதன் பணிகளாகும். கருத்திட்ட முகாகமத்துெ அலகு 

பிரதிக் கருத்திட்டப் பணிப்பாளர் (பாதுகாப்புகள்) தகலகமயில் ஒரு பாதுகாப்புக் கிகளயிகனக் 

வகாண்டுள்ளது. மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டங்ககள உருொக்குதல், 

மீள்குடியமர்த்தல் வதாடர்பிலான துாித அறிக்கககள் மற்றும் கண்காணிப்பு அறிக்கககள் 

என்பனெற்றிகனத் தயாாிப்பதில் பிரதிக் கருத்திட்டப் பணிப்பாளர் முழுசநர சமூக மற்றும் சமூக 

பாதுகாப்பு நிபுணர்களால் ஒத்துகழக்கப்படுகின்றார். (கருத்திட்ட முகாகமத்துெ அலகின் 

ஏகனய கிகளயாக காணிக் கிகள காணப்படுகின்றது).சமூக பாதுகாப்பு நிபுணர்கள் சமூக 

மதியுகரயாளர்களின் ஆய்வெல்கலயிகனத் தயார்வசய்து அெற்றிகன ஆசிய அபிெிருத்தி 

ெங்கிக்கு பாிசீலகனக்கு அனுப்புெர். நிபுணர்களின் பிரதான பணிகள் பின்ெருமாறு (i) 
மீள்குடியமர்த்தல் தாக்கங்கள் மற்றும் இடர்வுகளுக்காக முன் வமாழியப்பட்ட கருத்திட்டங்ககள 

நுண்ணாய்வுவசய்தல் (ii) மீள்குடியமர்த்தல் தாக்கங்ககளத் தெிர்ப்பதற்கு அல்லது குகறப்பதற்கு 

கருத்திட்ட மாற்றீடுககள மீளாய்வுவசய்தல் (iii) கருத்திட்டத்தின் சமூக தாக்கங்ககள 

மதிப்பீடுவசய்தல (iv) வபாது ஆசலாசகனகள் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் வதாடர்பில் தகெல் 

வெளியிடுெதற்காக வபாருத்தமான மூசலாபாய வமான்றிகன உருொக்குதல (v) 

மீள்குடியமர்த்தல் ஆசலாசகர்களுடன் மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்திகன 

உருொக்குதல மற்றும் (vi) உப கருத்திட்ட மட்டத்தில் மனக் குகறககள நிெர்த்திவசய்யும் 

வபாறுமுகறயிகன நிறுவுதல் மற்றும் அெற்கறச் வசயல்படுத்துதல், மற்றும் (vi) 

மீள்குடியமர்த்தல் வசயல்படுத்தலிகன கண்காணித்தல் மற்றும் மனக்குகறககள 

நிெர்த்திவசய்யும் வபாறுமுகறயின் வசயல்லாற்றுககயிகன கண்காணித்தல். கருத்திட்ட 

ெிடயங்கள் வதாடர்பில் அரசாங்க முகெர் நிறுெனங்கள் மற்றும் ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கி 

என்பனெற்றுடன் வதாடர்புககளப் சபணும் பிரதான  நிறுென ாீதியான அலகாக கருத்திட்ட 

முகாகமத்துெ அலகு காணப்படுகின்றது. இது திட்டமிடல், வசயல்படுத்தல் ஆெணங்கள், 

சமற்பார்கெ அறிக்கககள் மற்றும் பகுப்பாய்வு அறிக்ககககள சபாக்குெரத்து மற்றும் சிெில் 

ெிமான சபாக்குெரத்து அகமச்சு மற்றும் ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கி என்பனெற்றின் 

அங்கீகாரத்திற்காக சமர்ப்பிக்கும். 
 

ஈ  மீள்குடியமர்த்தற் பணியாளர்கள், மதியுகரயாளர்கள், தன்னார்ெ வதாண்டு 

நிறுெனங்கள் மற்றும் சிெில் சமூக அகமப்புக்கள் 

11.12 மீள்குடியமர்த்தல் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் ஒட்டுவமாத்த ஒருங்கிகணப்பு, திட்டமிடல் மற்றும் 

நிதியளிப்புச் வசயற்பாடுகள் என்பனெற்கற நிகறசெற்று முகெர் வபாறுப்சபற்ககயில், 

மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்திகன வசயற்படுத்தும் வபறுப்பிகன கருத்திட்ட 

முகாகமத்துெ அலகு வபாறுப்சபற்கிறது. சமூக வபாருளாதார ஆய்வுகள் மற்றும் 

மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டம் என்பனெற்றிகன ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர், நிலம் 

மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் ஒழுங்குமுகறப் பணிச்சட்டகம் மற்றும் ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியின் 

தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் வகாள்கக மற்றும் நகடமுகறகள் என்பனெற்றில் நன்கு 
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பாீட்சியமான சமூக அபிெிருத்தி நிபுணர்ககள கருத்திட்ட முகாகமத்துெ அலகின் அங்கத்துெப் 

பணியாளர்ககள நிகறசெற்று முகெர் பணிக்கமர்த்தும். அங்கீகாிக்கப்பட்ட மீள்குடியமர்த்தல் 

பணிச் சட்டகத்திகனப் பின்பற்றி கருத்திட்டத்தின் சமூக நிதி நிலகம பகுப்பாய்வு அறிக்கககள், 

மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டங்கள் என்பனெற்கற ெகுத்தல் மற்றும் ஆய்வுககள 

நடாத்துதல் என்பன நிபுணர்களின் பணியாகும். மீள்குடிசயற்றத்திகனத் திட்டமிடல், 

வசயல்படுத்தல் மற்றும் கண்காணித்தல் என்பன சபான்ற பணிகளில் அெர்களுக்கு ஒத்துகழப்பு 

ெழங்குெதற்காக மீள்குடிசயற்ற பணியாளர்ககள  அல்லது ஆசலாசகர்ககள நிகறசெற்று 

முகெர் அல்லது அமுலாக்கல் முகெர்  ஊடாக  அெர்களுக்கு நியமிக்கமுடியும். 
 

11.13 தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தற் வசயற்பாடு என்பது உணர்திறன்மிக்கசதார் வசயல் 

முகறயாகும். ஆதலால் மீள்குடியமர்த்தற் வசயற்பாட்டில் ஈடுபட்டுள்ள உத்தசயாகத்தர்கள் 

மீள்குடியமர்த்தல், புனர்ொழ்ெளித்தல் மற்றும் சமூக அபிெிருத்தி வதாடர்பில் கள 

அனுபெத்திகனப் வபற்றிருப்பது இன்றியகமயாததாகும். பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களுடன் 

நல்லுறகெ சமம்படுத்துெதற்கும், மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டிகன சமற்பார்கெ 

வசய்ெதற்குமாக, அனுபெமும் நன்கு தகுதிொய்ந்ததுமான சிெில் சமூக அகமப்புககள 

மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்திகன குறிப்பாக ‘ஏ’ ெகக உப கருத்திட்டங்கள் அல்லது 

கூறுககள அமுல்படுத்துெதற்காக கருத்திட்ட முகாகமத்துெ அலகு அல்லது கருத்திட்ட 

அமுலாக்கல் அலகு பயன்படுத்தமுடியும். இத்தககய நிறுெனங்கள் அல்லது முகெர்கள் 

கருத்திட்ட முகாகமத்துெ அலகிற்கும் பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களுக்கும் இகடயில் ஓர் 

இகணப்புப் பாலமாக  ெசதியளிப்பொினதும் பணியாளாினதும் பாத்திரத்கத ெகிக்கமுடியும். 
சிறிய வதாழில்முயற்சியாளர்களுக்காக திறன் பயிற்றுெிப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் மற்றும் 

கடன்ெசதிகள் மற்றும் நிதியுதெிககள ெழங்குகின்ற அரசாங்கத்தின் பல்செறுபட்ட 

அபிெிருத்தித் திட்டங்கள் அல்லது முகெர் நிறுெனங்களுக்கான அணுகல் ெசதி  மற்றும் திறன் 

அபிெிருத்தி சமம்பாட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டம் என்பனெற்றின் ஊடாக ெருமான மீளாக்கம் மற்றும் 

சமம்பாட்டு என்பனெற்றிற்காக கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அெர்கள் 

உதவுகின்றனர்.  
 

உ  கருத்திட்ட அமுலாக்கல் பிாிவு 

11.14 கருத்திட்ட அமுலாக்கல் அலகுகள் மூலம் கருத்திட்ட முகாகமத்துெ அலகானது இத்துகறயில் 

ஒருங்கிகணக்கப்படும். ஒவ்வொரு உப  கருத்திட்டம் அல்லது கூறானது கருத்திட்ட 

முகாகமத்துெ அலகின் சமற்பார்கெயின் கீழ் வசயல்படும் கருத்திட்ட அமுலாக்கல் 

அலகுககளக் வகாண்டிருக்கும். சமூகத் தாக்க மதிப்பீடு, மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் 

திட்டத்திகன உருொக்குதல் மற்றும் அெற்கறச் வசயற்படுத்துதல் மற்றும் கண்காணித்தல் 

ஆகியெற்றிற்காக கருத்திட்ட அமுலாக்கல் அலகு அல்லது கள அலுெலகங்களுக்கு 

உதவுெதற்காக சதகெப்படின், மீள்குடியமர்த்தல் அதிகாாிகள் பணியமர்த்தப்படுொர்கள். 

11.15  மீள்குடியமர்த்தல் திட்டமிடல் வசயல்முகற மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் நடெடிக்ககககள 

வசயற்படுத்துெதில் பல்செறுபட்ட நிறுெனங்களின் பங்களிப்பு மற்றும் வபாறுப்புகள் 

என்பன கீசழ சுருக்கமாக ெிபாிக்கப்பட்டுள்ளன. 

மீள்குடியமர்த்தல் திட்டமிடல் மற்றும் அமுல்படுத்தல் முகெர் நிறுெனங்களின் பங்களிப்புக்கள் மற்றும் 

வபாறுப்புகள் 

வசயற்பாடு வசயற்பாடு 

நிகறசெற்று முகெர் அகமப்பில் மீள்குடியமர்த்தல் பாதுகாப்பு பிாிவு மற்றும் 

நிலம் ககயகப்படுத்தல் அலகுககள நிறுவுதல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 

சமூக பாதுகாப்பு, நிலம் ககயகப்படுத்தல், மீள்குடியமர்த்தல் மற்றும் சமூக 

நிபுணர்கள் சபான்ற பதெிகளுக்காக பிரதிப் பணிப்பாளர்ககள நியமித்தல். 

நிகறசெற்று முகெர் அல்லது 

கருத்திட்ட கண்காணிப்பு அலகு 
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மீள்குடியமர்த்தல் ஆசலாசகர்கள், வெளிப்புற கண்காணிப்பாளர்ககளப் 

பணிக்கமர்த்தல் 

நிகறசெற்று முகெர் அல்லது 

கருத்திட்ட கண்காணிப்பு அலகு 

மீள்குடிசயற்ற பயிற்சி பட்டகறககள ஏற்பாடுவசய்தல்  நிகறசெற்று முகெர் அல்லது 

கருத்திட்ட கண்காணிப்பு அலகு 

மீள்குடியமர்த்தல் தாக்கங்ககள அகடயாளம் காண்பதற்காக கருத்திட்டதால் 

பாதிப்புக்குள்ளான பகுதிகயப் பிாித்தறிதல்  

கருத்திட்ட கண்காணிப்பு அலகு 

அல்லது ஆசிய அபிெிருத்தி 

ெங்கி 

கருத்திட்டவசயற்பாட்டுத் திட்டத்தின் பரப்வபல்கலயிகனத் தீர்மானித்தல் ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியுடன் 

கலந்தாசலாசித்து நிகறசெற்று 

முகெர் 

சமூக தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் நிலம் ககயகப்படுத்தல் திட்டம், குடிசன 

மதிப்பீடு, சமூக வபாருளாதார ஆய்வுகள் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் 
வசயற்பாட்டுத் திட்டம் என்பனெற்கறத் தயாாித்தல் 

நிகறசெற்று முகெர் அல்லது 

கருத்திட்ட கண்காணிப்பு அலகு, 

பிரதி கருத்திட்டப் பணிப்பாளர் 

அல்லது காணி, மீள்குடியமர்த்தல்  

நிபுணர்கள், மதியுகரயாளர்கள் 

மீள்குடியமர்த்தற் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்திகன வசயற்படுத்துெதற்காக சிெில் 

சமூக அகமப்புக்கள் மற்றும் தன்னார்ெ வதாண்டு நிறுெனங்ககளப் 

பணிக்கமர்த்தல் 

நிகறசெற்று முகெர் அல்லது 

கருத்திட்ட கண்காணிப்பு அலகு 

மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்தின் இன் வபாது மதியுகர மற்றும் 

வெளிப்படுத்தல் 

கருத்திட்ட கண்காணிப்பு அலகு, 
தன்னார்ெத் வதாண்டு 

நிறுெனங்கள், சமுதாயம் சார்ந்த 

அகமப்பு 

நிலம் ககயகப்படுத்தல்,செறிடப்படுத்தல், ெருமான சீரகமப்பு மற்றும் 

சமம்பாடு என்பனெற்றுக்காக பிரசதச நிருொகத்துடன் ஒருங்கிகணதல் 

நிகறசெற்று முகெர், கருத்திட்ட 

கண்காணிப்பு அலகு அல்லது பிரதி 

கருத்திட்டப் பணிப்பாளர் அல்லது 

நிலம், மீள்குடியமர்த்தல்  

நிபுணர்கள் மற்றும் 

மதியுகரயாளர்கள் 

வெட்டுத் திகதிகய பிரகடனப்படுத்தல்  நிகறசெற்று முகெர், பிரசதச 

வசயலாளர், மீள்குடியமர்த்தல் 

நிபுணர்கள் 

ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியிடமிருந்து மீள்குடிசயற்ற வசயற்பாட்டுத் 

திட்டத்திற்காக அங்கீகாரத்திகனப்வபறுதல் மற்றும் மீளாய்வுவசய்தல்  

நிகறசெற்று முகெர் , கருத்திட்ட 

கண்காணிப்பு அலகு 

மனக்குகறககளத் தீர்த்துகெக்கும் குழுெிகன நியமித்தல் நிகறசெற்று முகெர், கருத்திட்ட 

கண்காணிப்பு அலகு 

நிலம் அல்லது வசாத்திகனக் ககயகப்படுத்துெதற்கான முன்வமாழிவுககள 

பிரசதச வசயலாளருக்கு சமர்ப்பித்தல் 

கருத்திட்ட கண்காணிப்பு அலகு 

அல்லது பிரதி கருத்திட்டப் 

பணிப்பாளர் அல்லது காணி, 

இழப்பீடு ெழங்கல் மற்றும் இழப்பீட்டிகனச் வசலுத்துதல் 

பிரசதச வசயலாளர், கருத்திட்ட 

கண்காணிப்பு அலகு அல்லது 

பிரதி கருத்திட்டப் பணிப்பாளர் 

அல்லது காணி, மீள்குடியமர்த்தல் 

நிபுணர்கள் 

இழப்பீடாக மாற்றீட்டுச் வசலவு மற்றும் வகாடுப்பனவுககள வசலுத்துதல் 

பிரசதச வசயலாளர், கருத்திட்ட 

கண்காணிப்பு அலகு, 

அமுலாக்கல் முகெர் 

ககயகப்படுத்தப்பட்ட நிலம் மற்றும் கட்டகமப்புககள வபாறுப்சபற்றல் பிரசதச வசயலாளர்கள் 

ககயகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்கத கட்டுமான பணிகளுக்காக 

ஒப்பந்தக்காரர்களிடம் ஒப்பகடத்தல் 
பிரசதச வசயலாளர்கள் 

கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு கட்டுமானம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 

திகதி குறித்து அறிெித்தல் 

கருத்திட்ட கண்காணிப்பு அலகு 

அல்லது கருத்திட்ட அமுலாக்கல் 

அலகு, தன்னார்ெத் வதாண்டு 
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நிறுெனங்கள்,அமுலாக்கல் 

முகெர் 

செறிடப்படுத்தலின் சபாது குறிப்பாக, இலகுெில் பாதிப்பகடயக் கூடிய 

வீட்டுடகமகளுக்கு உதவுதல் 

மீள்குடியமர்த்தல் நிபுணர்கள், 

கருத்திட்ட கண்காணிப்பு அலகு, 

கருத்திட்ட அமுலாக்கல் அலகு, 

தன்னார்ெத் வதாண்டு 

நிறுெனங்கள், பிரசதச 

வசயலாளர்கள் 

மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்ட அமலாக்கத்தின் உள்ளக 

கண்காணிப்பு 

கருத்திட்ட கண்காணிப்பு அலகு, 

மீள்குடியமர்த்தல்  பணியாளர்கள், 

மீள்குடியமர்த்தல் 

மதியுகரயாளர்கள்  தன்னார்ெத் 

வதாண்டு நிறுெனங்கள் 

மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்தின் வெளியக கண்காணிப்பு மற்றும் 

மதிப்பீடு  

வெளியக கண்காணிப்பாளர், 

கருத்திட்ட கண்காணிப்பு அலகு, 

தன்னார்ெத் வதாண்டு 

நிறுெனங்கள் 
 
 

XII  கண்காணித்தல் மற்றும் அறிக்ககயிடுதல் 

12.1 மீள்குடியமர்த்தல் இலக்குகள் அகடயப்பட்டுள்ளனொ என்பதகனயும் கருத்திட்டத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் ொழ்ொதாரங்கள் மற்றும் ொழ்க்ககத் தரங்கள் 

மீளகமக்கப்பட்டுள்ளனொ என்பதகனயும் மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்ட 

அமுலாக்கத்திகன சமலும் சமம்படுத்துெது எவ்ொறு என்பது வதாடர்பான 

பாிந்துகரப்பிகனத் தீர்மானிப்பதற்கும் கருத்திட்ட முகாகமத்துெ அலகு அல்லது கருத்திட்ட 

அமுலாக்கல் அலகு மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்தின் அமுலாக்கத்திகனக் 

கண்காணிக்கும். கருத்திட்ட முகாகமத்துெ அலகு அல்லது கருத்திட்ட அமுலாக்கல் 

அலகானது  நிகறசெற்று முகெர் மற்றும் ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கி என்பனெற்றிற்கு 

சமர்ப்பிப்பதற்காக அகரயாண்டு கண்காணிப்பு அறிக்ககககளத் தயார்படுத்தும். (உப  

கருத்திட்டம் அல்லது கூறின் முதல் 2 ஆண்டுகளின் சபாது காலாண்டு கண்காணிப்பு 

அறிக்கககள்) நிலம் மற்றும் ஏகனய வசாத்துக் ககயகப்படுத்தல் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் 

வசயற்பாடுகள் என்பன கருத்திட்டத்தின் பாதுகாப்பான தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் 

பாதுகாப்புக் வகாள்கககள் மற்றும் கடன் உடன்படிக்கககளுடன் இணங்கியுள்ளனொ என்பது 

குறித்து கண்காணிப்பு அறிக்கககள் கெனம் வசலுத்துகின்றன. அறிக்கககள் 

கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடன் நடத்தப்பட்ட ஆசலாசகனகள் மற்றும் 

அகடயாளம் காணப்பட்ட பிரச்சிகனகளின் சுருக்கம் மற்றும் அெற்கறத் தீர்க்க எடுக்கப்பட்ட 

நடெடிக்கககள் என்பனெற்கற ஆெணப்படுத்தும். கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களின் மனக்குகறகள் அல்லது முகறப்பாடுகள், அெற்கற நிெர்த்தி வசய்ெதற்காக 

எடுக்கப்பட்ட நடெடிக்கககள் மற்றும் கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் ெருமான 

மூலங்கள், ொழ்ொதாரங்கள் என்பனெற்றிகன மீள் நிகலப்படுத்துெதற்கும் 

சமம்படுத்துெதற்கமாக சமற்வகாள்ளப்பட்ட குறிப்பிட்ட வசயற்பாடுகள் என்பன பற்றிய 

சுருக்கத்திகன   அகெ ெழங்கும். 
 

 

12.2 மீள்குடியமர்த்தல் கண்காணிப்பின் பரப்வபல்கல மற்றும் அதிர்வெண் என்பன 

மீள்குடியமர்த்தல் தாக்கங்கள் மற்றும் இடர்வுகளின் முக்கியத்துெத்தின் அளசொடு 

வபாருந்திச்வசல்லும். மீள்குடியமர்த்தல் கண்காணிப்பானது (i) கால அடிப்பகடயில் 

பிரச்சிகனகள் ககயாளப்படுெதகனயும் அதன் தீர்வுகள் உாிய காலத்தில்  நகட 

முகறப்படுத்தப்படுெதகனயும்  உறுதிவசய்ெதற்கான நிர்ொகக் கண்காணிப்பு (ii)  சமூக-

வபாருளாதார ஆய்வுகளின் சபாது நிறுெப்பட்ட அடிப்பகட தகெல்ககளப் பயன்படுத்தி, 

மீள்குடிசயற்ற பாதிப்புகளின் சபாது மற்றும் அதற்குப் பின் ெருமான மறுசீரகமப்பு மற்றும் 

முன்சனற்றம் உள்ளிட்ட சமூக-வபாருளாதார கண்காணிப்பு, மற்றும் (iii) கருத்திட்டத்தினால் 
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பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் சமூக வபாருளாதார நிகலகய மதிப்பிடுெதற்கான ஒட்டுவமாத்த 

கண்காணிப்பு, என்பனெற்சறாடு வதாடர்புபடும். 
 

12.3 மீள்குடியமர்த்தல் திட்டெகமப்பாளர் மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்தில் முக்கிய 

கண்காணிப்பு குறிகாட்டிககள உள்ளடக்கியிருக்கும். கருத்திட்ட அமுலாக்கத்தின் சபாது 

அகெ இற்கறப்படுத்தப்படலாம், ெிாிொக்கப்படலாம் மற்றும் திருத்தப்படலாம். 
கருத்திட்டத்தின் தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் கடன் ஒப்பந்தங்கள் அல்லது 

மீள்குடியமர்த்தல் பாதுகாப்புக் வகாள்கககளிலிருந்து ஏசதனும் ெிலகல்கள் கண்காணிப்பு 

அறிக்கககளில் அறிக்ககயிடப்படின், நிகறசெற்று முகெர் அல்லது அமுலாக்கல் முகெர் 

திருத்தச் வசயற்பாட்டுத் திட்டவமான்றிகனத் தயாாித்து மீளாய்வுக்கும் ஒப்புதலுக்காகவும் 

ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கிக்கு சமர்ப்பிக்கும். கண்காணிப்பு அறிக்கககள் மற்றும் திருத்தச் 

வசயற்பாட்டுத் திட்டம் என்பன  ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கி மற்றும் நிகறசெற்று முகெர் 

ெகலத்தளங்களில் வெளியிடப்படும். 
 

12.4 மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்திகன உருொக்குககயில் குறிப்பிடப்படாத 

குறிப்பிடத்தக்க தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் தாக்கவமான்று கண்டறியப்படுககயில், 

நிகறசெற்று முகெர் அல்லது அமுலாக்கல் முகெர் சுயாதீனமான வெளியக கண்காணிப்பு 

வபாறிமுகறவயான்றிகன ஈடுபடுத்தி அகத ஆராய்ந்து அகத எவ்ொறு நிெர்த்தி வசய்ெது 

என்று பாிந்துகரப்பர்.அத்தககய சூழ்நிகலயில், மீள்குடியமர்த்தற் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்திற்கு  

பிற்சசர்க்கக ஒன்றிகனத் தயாாிப்பதற்கான சதகெப்பாடு ஏற்படின்,  ஆசிய அபிெிருத்தி 

ெங்கியுடன் கலந்தாசதசலாசித்து கருத்திற்வகாள்ளப்படும்.  
 

12.5 இதற்குசமலதிகமாக, வெளியக கண்காணிப்பு வபாறிமுகறயானது சிறந்த சமூகப் 

பாதுகாப்பு நகடமுகறகள் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்திகன 

வசயல்படுத்துெதில் ஏற்பட்ட சிரமங்ககள ஆெணப்படுத்துகிறது. இந்த ஆெணம் 

அடுத்துெருகின்ற கருத்திட்டங்களுக்கும் ெழிகாட்டுதகல ெழங்கும். வெளியக 

கண்காணிப்பு வபாறிமுகறவயான்றின் ெடிெகமப்பு மாதிாி கீசழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இது மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்தின் வசயற்படுத்தல் கட்டத்தின் சபாது 

ெிாிொக ெிளக்கப்படுதல் செண்டும். 

12.6 இதற்குசமலதிகமாக, கருத்திட்ட நிகறவு அறிக்கக சமர்ப்பிக்கப்படும் ெகரயில் 

கருத்திட்டத்தின் மீள்குடியமர்த்தல் அம்சங்ககள ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கி வதாடர்ந்தும் 

கண்காணிக்கும். 
 

மீள்குடியமர்த்தல் கண்காணிப்பு பணிச் சட்டகம் 
 

வசயற்பாட்டு முன்சனற்றம் 

அல்லது 

திகதி 

குறிப்பு 

கருத்திட்ட ெடிெகமப்பில் தன்னிச்கசயற்ற தன்கமயில் ஏற்பட்ட 

மாற்றங்கள் ஏதுமிருப்பின் அது பற்றிய மதிப்பீடுகள் 
  

கருத்திட்ட ெடிெகமப்பு மீதுஅறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஏசதனும் 

மாற்றங்களின் அடிப்பகடயில் மீள் குடியமர்த்த்தல் வசயற்பாட்டுத் 
திட்டத்திகன இற்கறப்படுத்தல். 

  

ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியினால் இற்கறப்படுத்தப்பட்ட 

மீள்குடியமர்த்த்தல் வசயற் பாட்டுத் திட்டத்திகன அங்கீகாித்தல் 
  

சதகெப்படின் தன்னார்ெ வதாண்டு நிறுெனத்திகன நியமித்தல்   

இற்கறப்படுத்தப்பட்ட மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்திகன 

நிகறசெற்றுமுகெர் மற்றும் ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கி 

ெகலத்தளங்களின் பிரசுாித்தல். இற்கறப்படுத்தப்பட்ட நகல் 

பிரதிககள கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மற்றும் பிற 

பங்குதாரர்களிகடசய ெிநிசயாகித்தல் 
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வசயற்பாட்டு முன்சனற்றம் 

அல்லது 

திகதி 

குறிப்பு 

மனக்குகறயிகன நிெர்த்திவசய்யும் வபாறிமுகற அல்லது  

குழுெிகனத் தாபித்தல் 
  

சதகெப்படின் நிகறசெற்று முகெர் அல்லது அமுலாக்கல் முகெர் 

வகாள்திறனிகன கட்டிவயழுப்பல் 
  

குடிசன மதிப்பீட்டிகன சாிபார்த்தல், இழப்பீடு மற்றும் உதெிககள 

மதிப்பீடுவசய்தல், மீள சாிவசய்தல் 
  

காணிககயகப்படுத்தல் நிகழ்ச்சித் திட்டம்   

கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு காணி, வசாத்துக்களின் 

மாற்றீட்டுச் வசலெில் இழப்பீடு ெழங்கல்  
  

நில உாித்துாிகமயிகன கெத்துள்ள கருத்திட்டத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட மக்கள், சட்ட ெிசராத குடியிருப்பாளர்கள், 

குத்தககதாரர்கள் சபான்றெர்களுக்கும் மீள்குடிசயற்ற உதெிககள 

ெழங்குதல் 

  

உாித்துாிகமயற்ற கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு 

உதெிககளப் பகிர்ந்தளித்தல். 
  

இலகுெில் பாதிப்பகடயக் கூடிய மக்கள் குழுக்களுக்கு ெிசசட 

உதெிககளப் பகிர்ந்தளித்தல்  
  

கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ெழங்கப்பட்ட வதாழில் 

பயிற்சியின் எண்ணிக்கக 
  

உள்நாட்டு,மாகாணசமம்பாட்டுக் கருத்திட்டங்களுடன் 

கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்ககள இகணத்தல் 
  

மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்திற்ககமய 

செறிடப்படுத்தலுக்கான தளங்ககள திட்டமிடல் 
  

மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்திற்ககமய 

கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்ககள செறிடப்படுத்தல்  

தளங்களுக்கு நகர்த்துதல் 

  

சமூக வசாத்து ெளங்ககள மாற்றீடுவசய்தல் அல்லது நகர்த்துதல்   

வபாது பயன்பாடுககள மீண்டும் நிறுவுதல்  
 

கருத்திட்ட ெடிெகமப்பில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களின் அடிப்பகடயில் 

ெருமானம் மற்றும் ொழ்ொதார சீரகமப்பு திட்டத்கத தயாாித்தல் 

அல்லது இற்கறப்படுத்தல் 

  

 

 

XIII மீள்குடியமர்த்தல் ெரவுவசலவுத் திட்டம் 
 

13.1 ஒவ்வொரு மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்திற்குமான ெிாிொன ெரவுவசலவுத் திட்ட 

மதிப்பீடுகள் ஒட்டு வமாத்த வதாகுதி ெரவுவசலவுத் திட்டத்தில் உள்ளடக்குெதற்காக கருத்திட்ட 

முகாகமத்துெ அலகினால் தயாாிக்கப்படும். ெரவுவசலவுத் திட்டமானது: (i) நிலம் 

ககயகப்படுத்துதல், ொழ்ொதாரம் மற்றும் ெருமான மீளகமப்பு மற்றும் சமம்பாடு பற்றிய 

ெிாிொன வசலவுகள் (ii) நிதியளிப்பு மூலம் (iii) பதெியணி பயிற்றுெிப்பு உள்ளடங்கலாக, 

நிர்ொக ெிடயங்கள் (iv) வசலவுககள சமற்பார்கெவசய்தல் (v) அரச சார்பற்ற அகமப்புக்கள் 

மற்றும் மதியுகரயாளர்ககள பணிக்கமர்த்தல் வசலவு (vi) அங்கீகாரத்திற்கான  ஏற்பாடு, மற்றும் 

(vii) நிதி பாய்ச்சல் மற்றும் எதிர்பாராச்வசலெின ஏற்பாடுகள் என்பனெற்றிகன 

உள்ளடக்கியிருக்கும். அகனத்து நிலம் ககயகப்படுத்தல், இழப்பீடு மற்றும் புனர்ொழ்வு, 

நிர்ொகம், கண்காணிப்பு மற்றும் மதியுகரச் வசலவு, ெருமானம் மற்றும் ொழ்ொதார 

மீளகமப்புச் வசலவு ஆகியகெ உப கருத்திட்ட வசலவுகளில் ஒருங்கிகணந்த அங்கமாகக் 

கருதப்படும் என்பசதாடு, மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்ட அமுலாக்கத்திற்குத் 

சதகெயான  சபாதுமான நிதி சாியான சநரத்தில் ெழங்கப்படுெதகன நிகறசெற்று முகெர் 
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அல்லது அமுலாக்கல் முகெர் உறுதிப்படுத்துகிறார், நிகறசெற்று முகெரானெர், அமுலாக்கல் 

முகெர், கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மற்றும்  சம்பந்தப்பட்ட பிரசதச மற்றும் 

மாகாண அதிகாாிகளுடன் கலந்தாசலாசித்து, நிலம் ககயகப்படுத்தல், செறிடப்படுத்தல் மற்றும் 

புனர்ொழ்வு என்பனெற்றுக்கான வசலெிகனத் தீர்மானிப்பார். அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

வசலெினமானது நிகறசெற்று முகொின் ெருடாந்த ெரவுவசலவுத் திட்டத்தில் முற்பணமாக 

ஒதுக்கப்படும். உப  கருத்திட்டம் அல்லது கூறுகளின் எந்தவொரு கட்டுமானப் பணியும் 

ஆரம்பிக்கப்படுெதற்கு முன்னர் அகனத்து பண இழப்பீட்டுப் வபாதிகளும் கருத்திட்டத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்குச் வசலுத்தப்படும். மீள்குடியமர்த்தல் உதெி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 

கட்டுமான பணிகள் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர் வதாடங்கும் என்பசதாடு அது கருத்திட்டம் 

வசயல்படுத்தல் கட்டம் ெகரயில் வதாடரலாம். 
 

13.2 நிலம் மற்றும் பிற வசாத்து இழப்புகள் மற்றும் சசதங்களுக்காக  பிரசதச வசயலாளர்கள் 

கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பண இழப்பீடு ெழங்குெர். அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

இழப்பீட்டு நிதிககள நிகறசெற்று முகெரானர் பிரசதச வசயலக கணக்குகளில் கெப்புச் 

வசய்ொர். 
 

13.3 செறிடப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் வீட்டு அலகுககளப் பகிர்ந்தளிப்பதற்காக கருத்திட்ட 

முகாகமத்துெ அலகினால் தனியான ஏற்பாடுகள் சமற்வகாள்ளப்படும். வீட்டு அலகுககளத் 

வதாிவுவசய்ெதற்கான நியமங்கள், செறிடப்படுத்தலுக்கான கால அட்டெகண, புதிய வீட்டு 

அலகுகளுக்கு வசாந்தமான கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் சபாக்குெரத்துக்கு 

வபாறுப்பானெர் மற்றும் புதிய செறிடப்படுத்தற் பகுதிகளில்  ெசதிகளுக்கான ஏற்பாடுகள் 

என்பனகெ மீள்குடியமர்த்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் 
 

13.4 கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மீள்குடியமரல் உதெியிகனயும் பிற புனர்ொழ்வு 

நடெடிக்ககககளயும் நிகறசெற்று முகெர் அல்லது அமுலாக்கல் முகெர் ெழங்கும். 
கருத்திட்டத்தால் ஆட்சசர்ப்பு வசய்யப்பட்டிருப்பின், அமுல்படுத்தும் தன்னார்ெ வதாண்டு 

நிறுெனம் பகிர்ந்தளிப்பு வசயல்முகற மற்றும் ெருமானம் மற்றும் ொழ்ொதார புனர்ொழ்வு 

நிகழ்ச்சித் திட்டத்கத இலகுபடுத்தும் ெககயில் ஈடுபடும். ெரவுவசலவுத் திட்டவமான்றின் 

சுருக்கக் குறிப்வபான்று கீசழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

13.5 தனியான ெருமானம் மற்றும் ொழ்ொதார மறுசீரகமப்பு மற்றும் சமம்பாட்டுத் திட்டம் 

தயாாிக்கப்பட்டு மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்துடன் இகணக்கப்படும். 

மீள்குடியமர்த்தல் ெரவுவசலவு மற்றும் வசலெின மதிப்பீடுகள் 
 

ெிடயம் 
அலகு 

ெிகிதங்கள் 
வமாத்த அளவு 

இழப்பீடு  

(ரூ.)   

மீள்குடியர்

த்தல் 

வசலவுகள் 

(ரூ.) 

அ: தனியார் வசாத்துக்ககள ககயகப்படுத்துெதற்கான இழப்பீடு 

1 ெிெசாய நிலம்    - 

2 குடியிருப்பு / ெணிகத்திற்கான வீட்டுத் 

தளங்கள் 
   - 

3 குடியிருப்பு கட்டகமப்புகள் / 

அலகுகள் 
   - 

4             ெணிக கட்டகமப்புகள்     

5 மரங்கள் பழ மரங்கள்     

  மரக் குற்றிகள்     
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நீண்ட காலப் 

பயிர்கள்  
    

  
நிகலத்திருக்கும் 

பயிர்கள் 
    

6 ெிசசட வகாடுப்பனவுகள் (ஏசதனும் இருப்பின்)   

7 இழப்பீட்டுத் வதாகககய தாமதப்படுத்துெதற்காக திரட்டப்பட்ட ெட்டி   

  உப-வமாத்தம்   

ஆ: மீள்குடியமர்த்தல் மற்றும் புனர்ொழ்வு உதெி 

1.ெிெசாய நிலம் (மாற்றீட்டுச் 

வசலெினத்திகன ஈடுவசய்ெதற்கான 

சமல்நிகலப்வபறுமதி) 

    

2.குடியிருப்புக்கான அல்லது 

ெர்த்தகத்திற்கான வீட்டு நிலம் 

(மாற்றீட்டுச் வசலெினத்திகன ஈடு 

வசய்ெதற்கான சமல் நிகலப் வபறுமதி) 

    

3.குடியிருப்புக் கட்டகமப்பு அகமப்பு 

(மாற்றீட்டுச் வசலெினத்திகன 

ஈடுவசய்ெதற்கான சமல்நிகலப் 

வபறுமதி) 

    

4. ெர்த்தக கட்டகமப்பு (மாற்றீட்டுச் 

வசலெினத்திகன ஈடுவசய்ெதற்கான 

சமல்நிகலப் வபறுமதி 

    

5.உாித்துாிகமககளப்வபற்றிராதெர்களின் 

கட்டகமப்புக்கள் 
    

6.இகடக்கால வகாடுப்பனவுகள்     

7.நகர்த்தல் வகாடுப்பனவுகள்     

8. பயிற்சி உதெிகள்     

9.நகர்ப்புற ஊழியர்கள் அல்லது கூலித் 

வதாழிலாளர்கள் அல்லது ெிெசாயத் 

வதாழிலாளர்கள் அல்லது கூட்டுப் பயிர்ச் 

வசய்ககயாளர்கள் அல்லது 

குத்தககதாரர்கள் என்சபாருக்கான 

உதெி 

    

10.இலகுெில் பாதிக்கப்படக்கூடிய 

வீட்டுடகமகளுக்கான சமலதிக 

ஒத்துகழப்பு 

    

11.ெருமானம் மீள்நிகலப்படுத்தல் மற்றும் 

சமம்பாட்டு வசலவுகள் 
    

உப-வமாத்தம்    

இ: சமூக உட்கட்டகமப்பு  அல்லது வபாதுொன வசாத்து மூலங்கள்- 

1. சமூக உட்கட்டகமப்பு சமம்பாடு/ 

வபாருத்துகக               
   

2.  சமய கட்டகமப்புக்கள்    

3. அரசாங்க கட்டிடங்கள்    

ஈ: மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்திகன வசயற்படுத்துெதற்கான ஒத்துகழப்பு  

1 சுயாதீன கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு 

முகெர் 
    



54 

 

2. மீள்குடியமர்த்தல் திட்டத்திகன 

அமுல்படுத்துெதற்கன தன்னார்ெ 

வதாண்டு நிறுெனங்களின் உதெி 

    

உப-வமாத்தம்     

வமாத்தம் (ரூ.)    

இகடசநர்வு (வமாத்த்தில்15%)    

முழு வமாத்தம் (ரூபாெில்)    
 

XIV அமுலாக்கல் அட்டெகண 

14.1 மீள்குடியமர்த்தல்வசயற்பாட்டுத் திட்டத்திகன வசயல்படுத்தல் அட்டெகணயானது உப 

கருத்திட்டத்திலிருந்து உப கருத்திட்டத்திற்கு செறுபடும். நிலம் ககயகப்படுத்தல் வதாடர்பில் 

அடிக்கடி ஏற்படுகின்ற முரண்பாடுகள், இழப்பீட்டிகனக் கணித்தல், பண இழப்பீட்டிகனச் 

வசலுத்துதல் மற்றும் புதிய வீட்டு அலகுககள நிர்மாணித்தல் என்பனெற்றில் ஏற்படுகின்ற 

தாமதங்கள் என்பன இச் வசயல்முகறயிகன நீடிக்கச்வசய்கின்றள. உப  கருத்திட்டம் அல்லது 

கூறு ஒன்றின் மீதான மீள்குடியமர்த்தல் நிகழ்ச்சித் திட்டமானது, மீள்குடியமர்த்தல் 

வசயற்பாட்டுத் திட்டத்திகனத் தயாாித்தல், நிலம் ககயகப்படுத்துதல் மற்றும் 

கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு புனர்ொழ்ெளித்தல் என்ற மூன்று முக்கிய 

கட்டங்ககள உள்ளடக்கியுள்ளது. குடிசன மதிப்பீடு மற்றும் சமூக, வபாருளாதார ஆய்வு, 
வெட்டுத்  திகதியிகன வெளியிடுதல், மீள்குடியமர்த்தலிகனத் திட்டமிடல், வபாது மதியுகர, 

மீள்குடியமர்த்தல் வதாடர்பிலான தகெல்ககள வெளிப்படுத்துதல், காணி ககயகப்படுத்துதல், 

இழப்பீடுவசலுத்துதல், செறிடப்படுத்தல், ெருமானத்திகன மீளகமத்தல் மற்றும் சமம்படுத்தல், 

மீள்குடியமர்த்தல் அமுலாக்கத்திகன  கண்காணித்தல் மற்றும் மதிப்பீடுவசய்தல் சபான்ற  

தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தலின் மூன்று கட்டங்களுடன் வதாடர்புபற்ற முக்கிய 

வசயற்பாடுகள் மீள்குடியமர்த்தல் அமுலாக்கல் அட்டெகணயில் ெிாிொக 

ெிபாிக்கப்பட்டிருக்கும். 

14.2 பின்ெருென உப  கருத்திட்டம் அல்லது கூறு ஒன்றில் நிகழும் ெகரயில் பாதிக்கப்பட்ட 

வீட்டுடகமகளின் வபௌதீக அல்லது வபாருளாதார ாீதியான இடப்வபயர்ொனது 

ஏற்படமாட்டாது என்பகத நிகறசெற்று முகெர் அல்லது அமுலாக்கல் முகெர் உறுதிவசய்ெர் (i) 
வபௌதீக ாீதியாக இடம்வபயர்ந்த வீட்டுடகமகள் மீள்குடியமர்த்தல் தளங்களில் பாதுகாப்பாக 

செறிடப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் (ii) நிலத்திகன இழந்த ஒவ்வொரு நில உாிகமயாளருக்கும் பூரண 

மாற்றீட்டுச் வசலெில் இழப்பீடு ெழங்கப்பட்டுள்ளனர் அல்லது மாற்று நிலம் 

ெழங்கப்பட்டுள்ளனர் (iii) மீள்குடியமர்த்தல் திட்டத்தில் பட்டியலிடப்பட்ட ஏகனய 

உாித்துாிகமகள் கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ெழங்கப்பட்டுள்ளனர், மற்றும், 
(iv) இடம்வபயர்ந்த நபர்கள் தமது ெருமானங்கள் மற்றும் ொழ்ொதாரங்ககள 

சமம்படுத்துெதற்கு அல்லது குகறந்தபட்சம் மீளகமப்பதற்கு சபாதுமான ெரவுவசலவுத் திட்டம் 

மூலம் ஒத்துகழக்கப்பட்டு, அெர்களுக்கு உதவுெதற்காக ெிாிொன ெருமான மற்றும் 

ொழ்ொதார புனர்ொழ்வுத் திட்டம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது 
 

 

அமுலாக்கல் அட்டெகண 
 

மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாடு கால 

அட்டெகண 
முன்சனற்றம் 

சாத்தியமான மீள்குடியமர்த்தல் தாக்கங்ககள அகடயாளங் காண்பதற்காக 

உப கருத்திட்டப் பகுதிககள ஆய்ந்தறிதல். 
  

மீள்குடியமர்த்தலிகனத் திட்டமிடல், சதகெயான ெளங்களின் 

பரப்வபல்கலயிகனத் தீர்மானித்தல். 
  

சமூக வபாருளாதார ஆய்வுகள்   

குடிசன மதிப்பீடு(குடிசனத்வதாககப் பதிவு)   
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உாித்துாிகமக்கான வெட்டுத் திகதியிகனப் பிரகடனப்படுத்தல்    

நிலம் ககயகப்படுத்தல் திட்டத்திகனத் தீர்மானித்தல் (பிாிொக அல்லது 

வதாகுதியாக அல்லது ஒட்டு வமாத்தமாக) 
  

செறிடப்படுத்தல் திட்டங்கள் உள்ளடங்கலாக மீள்குடியமர்த்தல் 

வசயற்பாட்டுத் திட்டத்திகனத் தயாாித்தல் 
  

சதகெப்படின், சிெில் சமூக அகமப்புககளப் பணியமர்த்தல்   

வபாது மதியுகர மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்திகன 

வெளிப்படுத்தல் 
  

நிலம் ககயகப்படுத்தல், இழப்பீடு ெழங்கல் வதாடர்பாக பிரசதச 

நிர்ொகத்துடன் ஒருங்கிகணத்தல் 
  

மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்திகன ஆசிய அபிெிருத்தி 

ெங்கியினால் அங்கீகாித்தல் 
  

காணி ககயகப்படுத்தல் முன்வமாழிவுககள பிரசதச வசயலாளர்களுக்கு 

சமர்ப்பித்தல் 
  

இழப்பீட்டுச் சான்றிதழ் மற்றும் இழப்பீடு வசலுத்துதல்   

மாற்றீட்டுச் வசலவு மற்றும் ஏகனய தன்னிச்கசயற்ற  மீள்குடியமர்த்தல் 

வகாடுப்பனவுககள வசலுத்துதல் 
  

ககயகப்படுத்தப்பட்ட நிலம் மற்றும் கட்டகமப்புககள வபாறுப்சபற்றல்   

செறிடப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் புதிய குடியிருப்பு அலகுககள 

ககயளித்தல் 
  

ககயகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்திகன புககயிரத ஒப்பந்தக்காரர்களிடம் 

ஒப்பகடத்தல். 
  

கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிருமாணப் பணிகள் 

ஆரம்பிக்கப்படும் திகதியிகன அறிெித்தல் 
  

கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு குறிப்பாக, இலகுெில் 

பாதிக்கப்படக் கூடிய மக்களுக்கு உதவுதல். 
  

மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்ட அமுலாக்கத்தின் உள்ளக 

கண்காணிப்பு 
  

வெளியக கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு   

கருத்திட்ட பூர்த்தி அறிக்கக   
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பின்னிகணப்பு 1:மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டவமான்றிகனத் தயாாித்தல் 
 

மீள்குடியமர்த்தல் திட்டத்திகனத் தயாாிப்பதற்கான பணிகள்/வசயற்பாடுகள், ெழிகாட்டல்கள் 
 
 

பணிகள்/வசயற்பாடுகள் ெழிகாட்டல்கள் 

ஆரம்ப கட்ட சமூக 

மதிப்பீவடான்றிகன 

நடத்துதல் 

- சமூக மற்றும் தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் பிரச்சிகனகள் மற்றும் 

அெற்றின் பரப்வபல்கல என்பனெற்கற ஆகியெற்கற அகடயாளங் 

காணல். 

- கருத்திட்ட பரப்வபல்கலயிகன ெகரயறுத்து அதன் சமூக, வபாருளாதார 

நிகலகமகள் வதாடர்பிலான தரவுத்தளத்கத உருொக்கல். 

- முக்கிய பங்குதாரர்ககள அகடயாளம் கண்டு பங்குதாரர்ககளப் 

பகுப்பாய்வுவசய்தல். 

- உள்ளூராட்சி சகப அதிகாாிகள், அரச சார்பற்ற நிறுெனங்கள் சபான்ற 

ஏகனய பங்குதாரர்ககள அணுகல் மற்றும் அெர்களுடன் கலந்துகரயாடல். 

- சமூக பாதிப்புககளக் குகறப்பதற்காக, குறிப்பாக, தன்னிச்கசயற்ற 

இடப்வபயர்ெிகனக் குகறப்பதற்கான சாத்தியமான மாற்றுக் கருத்திட்ட 

ககளக் கண்டறிதல், மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் மற்றும் சமூக தாக்கங்கள் 

குறிப்பிடத்தக்ககெயா இல்கலயா என்பகத மதிப்பீடுவசய்தல். 

 

ஆய்வு மற்றும் இழப்புப் 

வபாருட் பட்டயல் ஆய்வு 

மாதிாி முகறவயான்றிகனப் 

பயன்படுத்தி சமூக தாக்க 

மதிப்பீவடான்றிகன 

நடாத்துதல் 

- கடந்த கால, நிகழ்கால மற்றும் எதிர்கால சமூக தாக்கங்ககள அகடயாளம் 

காணல் மற்றும் சமலதிக தரவு மற்றும் தகெல்ககள சசகாிக்கும் சநாக்கில், 

கருத்திட்டத்தின் சுற்றுச் சூழல் தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் ஆரம்ப கட்ட சுற்றுச் 

சூழல் மதிப்பீட்டு வதாடர்பிலான அறிக்கககள் இருப்பின் அெற்றிகன 

மீளாய்வு வசய்தல். 

- மாதிாி சமூக,வபாருளாதார ஆய்வொன்றிகன நடாத்துதல் மற்றும் 

இடம்வபயர்ந்த நபர்கள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட வசாத்துக்களின் 

பட்டியலிகனயும் தயாாித்தல். 

- இடம்வபயர்ந்த நபர்கள் தெிர்ந்த சமூகங்கள் மீது தன்னிச்கசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல் தாக்கங்கள் மற்றும் இலகுெில் பாதிக்கப்படக் கூடிய 

குழுக்கள், வபாதுொன வசாத்துக்கள் மற்றும் ஏகனய வபாதுொன ெளங்கள் 

மீதான சாத்தியமான தாக்கங்கள் என்பனெற்றிகன மதிப்பீடுவசய்தல். 

- புலனாய்ொளர்ககள பணிக்கமர்த்துெதற்கும் களத்தில் ஈடுபடுெதற்கும், கள 

சமற்பார்கெக்கும் தரவு வசயலாக்கம் மற்றும் பகுப்பாய்வு 

என்பனெற்றிற்காக தரவு திரட்டல் முகறகமகள் மற்றும் மூசலாபாயங்ககள 

உருொக்குதல்  

உாித்துாிகமத் 

தாயவமான்றிகனத் 

தயார்படுத்தல் 

- இழப்பீட்டுத் தகுதிக்கான வெட்டுத் திகதிகயத் தீர்மானித்தல். 

- ஒவ்வொரு இடங்களுக்கு அகமய பாதிக்கப்பட்ட மக்ககளக் கணக்கிட்டு 

பதிவுவசய்க. (கருத்திட்ட திட்டமிடலுக்கு முன்னர் அப்பிரசதசங்களில் ெசித்த 

சட்டாீதியான பயனாளிகளின் பட்டியகலத் தயாாிப்பதற்கும், இழப்பீடு 

மற்றும் கருத்திட்ட நன்கமககளச் சசகாிப்பதற்காக கருத்திட்டப் பகுதிக்கு 

நகர்சொர் தெறாக உாிகம சகாருெதகனத் தெிர்க்கவும் இது உதவும்) 

- இழப்புகளின் ெகககள், அதன் தாக்கங்கள் என்பனெற்கற அகடயாளம் 

காணல், பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் வதாடர்பில் தரவுத்தளத்தளம் ஒன்றிகன 

அகமத்தல் (வீட்டுடகம, ெணிக மற்றும் சமூக மட்டத்தலான வபாருள் 

இழப்பீட்டுப் பட்டியவலான்றிகனத் தயாாிக்குக) 

- வெவ்செறு ெககயான இழப்புகளுக்காக தகககம நிர்ணயங்ககள 

அகமத்தல். 

- கருத்திட்டத்திற்காக ககயகப்படுத்தப்படும் நிலம் மற்றும் 

கட்டகமப்புகளுக்கான மாற்றீட்டுச் வசலெினத்திகனத் தீர்மானித்தல். 

- ஒவ்வொரு ெகக இழப்பு மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களின் ெகககள் 

என்பனெற்றிற்காக (வபண்கள், பூர்வீக குடிகள், ெழகமயான நில 

பயனர்கள்,ஆக்கிரமிப்பாளர்கள், அத்துமீறுபெர்கள், ஏகழகள், கடுகமயாக 

பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள்)  உாித்துாிகமத் தாயவமான்றிகனத் தயாாித்தல். 
கருத்திட்டத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட  மக்கள் 

மற்றும் பிற 

பங்குதாரர்களுடன் 

- கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள்,பங்குதாரர் ஆசலாசகன 

பட்டகறகள் மற்றும் பதிவுக் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் பாிந்துகரககள 

நடத்துதல். 
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ஆசலாசகனககள நடத்துதல் 

மற்றும் ெடிெகமப்பு தகெல் 
வெளிப்படுத்தல் மற்றும் 

குகற தீர்க்கும் முகறகம 
என்பனெற்றிகன 

ெடிெகமத்தல் 

- மீள்குடியமர்த்தல் கருத்திட்டம், கருத்திட்ட வசயற்பாடுகள், உாித்துாிகமகள் 

பற்றிய தகெல்ககள வெளியிடுதல் மற்றும் பங்குதாரர்களின் கருத்துக்கள் 

மற்றும் ெிருப்பங்ககளப் வபறுதல் 

- தகெல் பிரச்சாரத்திற்கான மூசலாபாயங்கள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் 

தமது உாித்துாிகமகள் வதாடர்பில் சபச்சுொர்த்கத நடத்துெதற்கான 

நகடமுகறகள் என்பனெற்கறப் பட்டியற்படுத்தல். 

- மீள்குடியமர்த்தல் நடெடிக்கககள் எதிர்ப்புக்கள் அல்லது ஆட்சசபகனககள 

ஏற்படுத்தும் சபாது ‘சமூக தயாாிப்பு கட்டம்’  ஒன்றிகன  உள்ளடக்கல் 

- பயன்பாட்டிலுள்ள குகற தீர்க்கும் முகறகளின் நகடமுகறககள ஆராய்ந்து 

பாதிக்கப்பட்ட மக்களிடமிருந்து கிகடக்கப்வபறுகின்ற முகறப்பாடுககள 

ககயாள்ெதற்கான ெலுொன ெழிமுகறககள அறிமுகப்படுத்தல். 

தன்னிச்கசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல் சட்ட 

மற்றும் வகாள்ககப் 

பணிச்சட்டகம் 

என்பனெற்றிகன 

மீளாய்வுவசய்தல் 
 

- நிலம் ககயகப்படுத்தல், இழப்பீடு, செறிடப்படுத்தல் மற்றும் ெருமான 

மீளகமப்பு ஆகியெற்றுக்காக சதசிய சட்ட பணிச் சட்டகவமான்றிகன 

மீளாய்வுவசய்தல் மற்றும்  உாித்துாிகமத் தாயத்தில்  அெற்கற நிெர்த்தி 

வசய்ய இகடவெளிகள் இருப்பின் அெற்றிகனக் கண்டறிக. 

பாலின 

பகுப்பாய்வொன்றிகன 

நடாத்துதல் 

 

 

- நிலம் ககயகப்படுத்தல்,செறிடப்படுத்தல் மற்றும் ஏகனய கருத்திட்ட 

வசயற்பாடுகளினால் பாதிக்கப்பட்ட வபண்களின் சதகெககள அகடயாளம் 

காணல். 

- வபண்கள் மற்றும் வபண்கள் குழுக்களின் சதகெககள அகடயாளங்காணல், 

ஆசலாசகனகள், கருத்துகள், கருத்திட்ட தாக்கங்கள் மற்றும் அெர்களுக்குத் 

சதகெப்படும் ெிசசட  உதெிககளக் கலந்துகரயாடல் 

- ொழ்ொதார மற்றும் பழக்கமான ொழ்க்ககச் சூழல்கள் இழக்கப்படுெதால் 

கருத்திட்டத்தினால் இலகுொகப் பாதிக்கப்படும்  மக்கள் எதிர்வகாள்ளும் 

பாதிப்புக்கு தீர்வு காணல். 

இலகுெில் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய 

குழுக்களின் சதகெககள 

அகடயாளம் காணல் 
 

- ஏகழகள் உட்பட இலகுெில் பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்ககள அகடயாளம் 

கண்டு அெர்களுடன் கலந்துகரயாடல். 

- இலகுெில் பாதிக்கப்படக்கூடிய குடும்பங்களின் ெிசசட சதகெககள 

மதிப்பிடுதல் 

ெருமான மீளகமப்பு அல்து 

சமம்பாட்டு நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்ககள ெடிெகமத்தல் 

- ெருமானம் மற்றும் செகலொய்ப்பு இழப்புகளின் அடிப்பகடயில் 

கடுகமயாக பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் அல்லது வீடுககள அகடயாளம் 

காணல். 

- பாதிக்கப்பட்ட அகனத்து  மக்களுக்கும் ெருமான மீளகமப்பு நிகழ்ச்சித் 

திட்டத்திகன உருொக்குெதற்காக ஆசலாசகனககள நடாத்துதல். 

- இலகுெில் பாதிக்கப்படக்கூடிய  மக்களுக்காக ெிசசட ெருமான சமம்பாட்டு 

நிகழ்ச்சித் திட்டவமான்றிகன உருொக்கல்.  

ெரவுவசலவுத் திட்டம் மற்றும் 

வசயற்படுத்தல் அட்டெகண 

என்பனெற்கறத் தயாாித்தல் 

- மீள்குடியமர்த்தல் நடெடிக்கககளின் முக்கிய வசயற்பாடுகளின் வசலவுககள 

மதிப்பீடுவசய்து அதற்குத் சதகெயான ெரவுவசலவுத் திட்ட ஏற்பாடுககள 

ெழங்குதல். 

- எதிர்பாராத மீள்குடியமர்த்தல் பாதிப்புககள எதிர் வகாள்ெதற்காக 

எதிர்பாரா ெரவுவசலவுத் திட்டவமான்றிகனப் சபணல். 

- தகெல் பிரச்சாரம், இழப்பீட்டு வகாடுப்பனவுகள் மற்றும் செறிடப்படுத்தல் 

சபான்ற நடெடிக்ககககள பூரணப்படுத்துெதற்காக கால ெகரயகறயிகன 

ஏற்படுத்தல். 
 

மீள்குடியமர்த்தல் 

வசயற்பாட்டுத் திட்டத்திகனச்  

வசயற்படுத்துெதற்காக நிதி 

மூலங்ககள அகடயாளம் 

காணல் 

- உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு நிதி மூலங்ககள அகடயாளம் காணல். 

- மாற்றீட்டுச் வசலெில் இழப்பீடிகன ெழங்குெதற்காக அெற்றிற்குப் 

சபாதுமான மதிப்பீடுககள ெழங்கல். 

- ெருமான மீளகமப்பு மற்றும் சமம்பாட்டுத் திட்டங்கள் மற்றும் அெற்றின் 

ெரவு வசலவுத் திட்டங்கள் என்பனெற்றின் மீது ெிசசட கெனம் வசலுத்தல் 
 

மீள்குடியமர்த்தல் 

வசயற்பாட்டுத் திட்டத்திகனச்  

வசயல்படுத்துெதற்கும் அகெ 

வசயல்படுத்தப்படுெகத 

கண்காணிப்பதற்குமாக 

- மீள்குடியமர்த்தல் நிகழ்ச்சித் திட்டத்திகனச்  வசயற்படுத்துெதற்காக நிறுென 

ாீதியான கட்டகமப்பு மற்றும் திறன் சமம்பாட்டு சதகெகள் ஏசதனும் 

இருப்பின், அெற்றிகன மதிப்பீடு வசய்க. 

- மீள்குடியமர்த்தல் வசயன்முகறகய வசயல்படுத்துெதற்கும் 

நிர்ெகிப்பதற்குமாக வபாறுப்பான முகெர் நிறுெனங்ககள அகடயாளம் 

காணல். 
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நிறுென  ாீதியான 

ஏற்பாடுககள நிறுவுதல் 

- கருத்திட்டம் பாாியதாகவும் சிக்கலானதாகவும் இருப்பின், மீள்குடியமரல் 

பணியாளர்களுடன்  மீள்குடியமர்த்தல் பிாிகெ நிறுெல் 

- மீள்குடியமர்த்தலிகன முகாகமவசய்ெதற்காக  கருத்திட்ட மற்றும் உப 

கருத்திட்ட மட்டத்தில் ஒருங்கிகணப்புக் குழுகெத் தாபித்தல்.  

- மீள்குடியமர்த்தல் நிகழ்ச்சித் திட்டம் வசயல்படுத்தப்படுெகதக் 

கண்காணிப்பதற்காக உள்நாட்டு அரச சார்பற்ற நிறுெனவமான்றிகன 

அல்லது சமுதாயம்சார் அகமப்வபான்றிகன அல்லது உள்ளூராட்சி அதிகார 

சகபவயான்றிகன தாபித்தல். 

- கண்காணிப்பு குறிகாட்டிகளின் பட்டியல் ஒன்றிகன மீள்குடியமர்த்தல் 

நிகழ்ச்சித்  திட்டத்தில் உள்ளடக்குதல்.  

மீள்குடியமர்த்தல் நிகழ்ச்சித் 

திட்டத்திகன 

வெளிப்படுத்தல், 

மீளாய்வுவசய்தல் மற்றும் 

அங்கீகாாித்தல் 

என்பனெற்றிற்கான மாதிாி 

ஏற்பாடுகள் 

- பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரர்களிடமிருந்து கருத்துகள் 

அல்லது அெதானிப்புககளப் வபறுெதற்காக   ெகரவு மீள்குடியமர்த்தல் 

வசயற்பாட்டு திட்டத்திகன வெளிப்படுத்தல். 

- மீள்குடியமர்த்தல் நிகழ்ச்சித் திட்டத்கத  மீளாய்வு வசய்பெர்கள் யார்  

என்பகதக் குறித்துக் காட்டல்.  

- திட்டத்திகன சிங்கள / தமிழ் வமாழிகளுக்கு வமாழிவபயர்த்தல்.  

- அங்கீகாரத்திற்கான  அதிகாரம் மற்றும் அங்கீகாரத்திற்காக கால 

ெகரயகறயிகன குறிப்பிடல் 
 

 

மூலம்: காணி ககயகப்படுத்துதல் மற்றும் நகடமுகறப்படுத்துதல் என்பனெற்றிற்கான சதசிய தன்னிச்கசயற்ற 

மீள்குடிசயற்றக் வகாள்கககய: சிறந்த நகடமுகறகள் குறித்து வபாது அதிகாாிகளுக்கான ெழிகாட்டுதல் - (2013) 
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 பின்னிகணப்பு 2: இகடவெளி பகுப்பாய்வு – ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியின் தன்னிச்கசயற்ற பாதுகாப்புக் வகாள்ககக் சகாட்பாடுகள் 

மற்றும்  பாதுகாப்பு அமுலாக்கல் வகாள்திறன் என்பனெற்றிகன எதிர்வகாள்ெதற்கான சபாதுமான தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் 

பாதுகாப்புத் திட்டம் 

 

 

ெிடயம் 
இலங்கக நாட்டுச் 

சட்டங்கள்/வகாள்கககள் 

ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியின் பாதுகாப்புக் 

வகாள்ககப் பிரகடனம் 

இடவெளியிகன 

நிரப்புெதற்காக 

சமற்வகாள்ளப்பட்ட 

நடெடிக்கககள் 
1 கருத்திட்டத்திகன 

ஆய்தல் 

காணி ககயகப்படுத்தல் சட்டம்  மற்றும் 

சதசிய  தன்னிச்கசயற்ற  மீள் குடியமர்த்தல் 

வகாள்கக என்பனெற்றின் கீழ் 

செண்டப்பட்டகெ 

கடந்த கால, நிகழ்கால மற்றும் எதிர்கால 

தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் தாக்கங்கள் 

மற்றும் இடர்வுககள அகடயாளம் 

காண்பதற்காக கருத்திட்டத்கத ஆய்வுவசய்தல். 
இடம்வபயர்ந்சதார் வதாடர்பிலான 

கணக்வகடுப்பு மற்றும் அல்லது குறிப்பாக, மீள் 

குடியமர்ததுடன் வதாடர்புகடய பாலினப் 

பகுப்பாய்ெிகன உள்ளடக்கி குடித்வதாககக்       

கணக்வகடுப்பிகன சமற்வகாள்ளல். 

இகடவெளி இல்கல. 

2 பங்குதாரர்களுடன் 

கலந்தாசலாசித்து 

மனக்குகறயிகனத் 

தீர்க்கும்    

வபாறிமுகறயிகனத் 

தாபித்தல் 

 

திருத்தப்பட்டொறான காணி 

ககயகப்படுத்தல் சட்டத்தின்  கீழ் இது 

அெசியப்படமாட்டாது. ஆயினும்,சதசிய 

தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் 

வகாள்ககயின் கீழ்  இது 

அெசியப்படுகின்றது. காணி ககயகப்படுத்தல் 

சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின் கீழ் 

மனக்குகறககளப் சபாக்குெதற்கான எந்த 

ஏற்பாடும் குறித்த சட்டத்தில் 

காணப்படுெதில்கல ஆயினும், சதசிய 

தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் 

வகாள்ககயின் கீழ் செண்டப்பட்டவதாரு 

ெிடயமாக இது காணப்படுகின்றது. 

பங்குதாரர்களுடன் கருத்சதாட்டமிக் 

கலந்தாசலாசகனக் கூட்டங்ககள நடாத்துதல். 

இடம்வபயர்ந்த அகனத்து நபர்களும் தமது 

உாித்துாிகமகள் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் 

வதார்பிலான தமது ெிருப்பத் சதர்வுகள் 

வதாடர்பில் அறிெித்தல். மீள்குடியமர்த்தல் 

நிகழ்ச்சித் திட்டங்ககளத் திட்டமிடுதல், 

வசயல்படுத்துதல்,  கண்காணித்தல், மதிப்பீடு 

வசய்தல் வதாடர்பில் அெர்களின் பங்சகற்பிகன 

உறுதிவசய்தல். இலகுெில் பாதிக்கப்படக் கூடிய 

குழுக்கள் மீது ெிசசட கெனம் வசலுத்தல். 

பாதிக்கப்பட்ட நபர்களின் மனக்குகறககளப் 

வபற்று அெற்றிற்குத் தீர்வு காண்பதற்கும் மனக் 

குகறககளத் தீர்க்கும் வபாறிமுகறயிகன 

நிறுவுதல். 

இகடவெளி இல்கல 

3. இடம்வபயர்ந்த 

அகனொினதும் 

ொழ்ொதாரத்கத 

1950 ஆம் ஆண்டின் காணி ககயகப்படுத்தல் 

சட்டத்தில் இதற்கான ஏற்பாடுகள் 

காணப்படுெதில்கல. ஆனால் ெருமான 

இடம்வபயர்ந்த அகனத்து நபர்களினதும் 

ொழ்ொதாரத்கத பின்ெருெனெற்றின் ஊடாக 

சமம்படுத்தல் அல்லது குகறந்தபட்சம் 

இகடவெளி இல்கல 
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ெிடயம் 
இலங்கக நாட்டுச் 

சட்டங்கள்/வகாள்கககள் 

ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியின் பாதுகாப்புக் 

வகாள்ககப் பிரகடனம் 

இடவெளியிகன 

நிரப்புெதற்காக 

சமற்வகாள்ளப்பட்ட 

நடெடிக்கககள் 

சமம்படுத்தல் அல்லது 

குகறந்தபட்சம் 

மீள்நிகலப் படுத்தல் 

மற்றும் மாற்றீட்டுச் 

வசலெில் 

வகாடுப்பனெிகன 

சமற்வகாள்ளல் 

மீள்நிகலப்படுத்தல் மற்றும் ொழ்க்ககத் 

தரத்கத சமம்படுத்துெதன் அெசியத்கத 

சதசிய தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் 

வகாள்கக  ெிதிக்கிறது. 

 

2009 ஆம் ஆண்டு சனொி மாதம் 20 ஆம் 

திகதிய ஒழுங்குெிதி ெர்த்தமானி 

அறிெித்தலுக்கு அகமய, மாற்றீட்டுச் 

வசலெினமானது சதசிய தன்னிச்கசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல் வகாள்ககயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

மீளகமத்தல் (i)  பாதிக்கப்பட்ட 

ொழ்ொதாரங்கள் நிலத்கத அடிப்பகடயாகக் 

வகாண்டகமககயில்  நிலத்திகன 

அடிப்பகடயாகக் வகாண்ட மீள்குடியமர்த்தல் 

மூசலாபாயங்கள் சாத்தியமாகும் அல்லது 

ொழ்ொதாரத்கத குகறமதிப்பிற்கு உட்படுத்தாத 

நிகலயில் நிலத்கத இழக்ககயில் நிலத்திற்கான 

மாற்றீட்டுப் வபறுமதியில் பண இழப்பீடு 

ெழங்கல் (ii) சமமான அல்லது அதகன ெிட 

வபறுமதி கூடிய வசாத்துகளுக்கான 

அணுகலுடன் வசாத்துக்ககள உடனடியாக 

மாற்றீடுவசய்தல்(iii)மீளகமக்கப்பட முடியாத 

வசாத்துகளுக்காக முழு மாற்றீட்டுச் வசலெில் 

உடனடி இழப்பீடுெழங்கல், மற்றும் (iv) 
சாத்தியமான நிலகமகளில் பிரதிபலன் பகிர்வுத் 

திட்டங்கள் மூலம் சமலதிக  ெருமானம் மற்றும் 

சசகெகள். 

4. இடம்வபயர்ந்த 

நபர்களுக்கான உதெி 

1950 ஆம் ஆண்டின் காணி ககயகப்படுத்தல் 

சட்டத்தில் இதற்கான ஏற்பாடுகள் 

காணப்படுெதில்கல. எனினும், சதசிய 

தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் 

வகாள்ககயானது உதெியிகன சகாருகிறது 

வபௌதீக மற்றும் வபாருளாதார ாீதியாக 

இடம்வபயர்ந்த நபர்களுக்குத் சதகெயான 

உதெிககள ெழங்குதல் 

இகடவெளி இல்கல 

5.  

இடம்வபயர்ந்த 

இலகுெில் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய 

குழுக்களின் 

ொழ்க்ககத் தரத்கத 

சமம்படுத்துதல் 

இந்த ெிடயம் வதாடர்பில்  1950 ஆம் 

ஆண்டின் காணி ககயகப்படுத்தல் சட்டம் 

அகமதியாக உள்ளது. இலகுெில் 

பாதிக்கப்படக் கூடிய குழுக்களுக்காக  சதசிய 

தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் வகாள்கக 

ெிசசட உதெிககள சகாருகிறது. 

இடம்வபயர்ந்த ஏகழ மற்றும் ஏகனய இலகுெில் 

பாதிக்கப்படக் கூடிய குழுக்களின் ொழ்க்ககத் 

தரத்கத சமம்படுத்துதல். 

இகடவெளி இல்கல 

6. கலந்துகரயா டப்பட்ட  

தீர்வு 

1950 ஆம் ஆண்டின் காணி ககயகப்படுத்தல் 

சட்டத்தினால் சமெப்படெில்கல 

சபச்சுொர்த்கத மூலம் தீர்ெிகனப் 

வபற்றுக்வகாண்ட மக்கள் அசத தீர்ெிகன 

அல்லது அதகன ெிடச் சிறந்த ெருமானம் 

மற்றும் ொழ்ொதார நிகலகய பராமாிப்பார்கள் 

வகாழும்பு புறநகர் 

புககயிரதக் கருத்திட்டம் 

ஆசிய அபிெிருத்தி 

ெங்கியின் பாதுகாப்புக் 
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ெிடயம் 
இலங்கக நாட்டுச் 

சட்டங்கள்/வகாள்கககள் 

ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியின் பாதுகாப்புக் 

வகாள்ககப் பிரகடனம் 

இடவெளியிகன 

நிரப்புெதற்காக 

சமற்வகாள்ளப்பட்ட 

நடெடிக்கககள் 

என்பகத உறுதி வசய்ெதற்காக சபச்சுொர்த்கத 

மூலம் வபறப்பட்ட தீர்ெின் அடிப்பகடயில் 

மக்கள் நிலத்திகன ககயகப்படுத்துவமனில், 

அதற்காக, வெளிப்பகடயான, நிகலயான 

மற்றும் சமமான முகறயில் அகமந்த 

நகடமுகறககள உருொக்கல். 

வகாள்ககப் 

பிரகடனத்திகனப் 

பின்பற்றும் 

7. நிலத்திற்கான 

உாித்துாிகமயற்றெர்

களுக்கான  இழப்பீடு 

சதசிய தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் 

வகாள்ககயில் ஏற்பாடுகள் 

காணப்படுகின்றன. ஆனால் 1950 ஆம் 

ஆண்டின் காணி ககயகப்படுத்தல் சட்டத்தில் 

ஏற்பாடுகள் காணப்படுெதில்கல 

நில உாிகமசயா அல்லது நிலத்திற்கான செறு 

எந்தவொரு அங்கீகாிக்கப்பட்ட சட்ட 

உாிகமசயா இல்லாமல் இடம்வபயர்ந்த நபர்கள் 

மீள்குடியமரல் உதெி மற்றும் நிலம் அல்லாத 

வசாத்துக்ககள இழப்பதற்கான இழப்பீடு வபற 

தகுதியுகடயெர்கள் என்பகத உறுதிப்படுத்தல் 

வகாழும்பு புறநகர் 

புககயிரதக் கருத்திட்டம் 

ஆசிய அபிெிருத்தி 

ெங்கியின் பாதுகாப்புக் 

வகாள்ககப் 

பிரகடனத்திகனப் 

பின்பற்றும். 

8. மீள்குடியமர்த்தல் 

திட்டத்திற்கான 

சதகெப்பாடு 

திருத்தப்பட்டொறான 1950 ஆம் ஆண்டின் 

காணி ககயகப்படுத்தல் சட்டத்தின் கீழ் இது 

அெசியப்படமாட்டாது,  எனினும், 20 க்கு 

சமற்பட்ட வீட்டுடகமகள் இடம்வபயர்ககக் 

கருத்திட்டங்களுக்காக ெிாிொன 

மீள்குடியமர்த்தல் திட்டவமான்றும், 

இடம்வபயர்ந்த வீட்டுடகமகளின் 

எண்ணிக்கக 20 க்கும் குகறொக இருப்பின் 

குகறந்த ெிெரம் வகாண்ட மீள்குடியமர்த்தல் 

திட்டவமான்றும் சதகெ என்று சதசிய 

தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் திட்டம் 

சகாருகிறது. 100 வீட்டுடகமககளப் 

பாதிக்கும்  கருத்திட்டவமான்றிகனப் 

வபாறுத்த ெகரயில் அது சதசிய சுற்றாடல் 

அதிகார சகபயின் கீழ் பாிந்துகரக்கப்பட்ட 

கருத்திட்டம் என்று கருதப்படுகிறது. 

அத்தககய திட்டத்கத வசயல்படுத்துெதற்கு 

முன்னர் மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசகபயின் 

அங்கீகாரம் அெசியமாகும். ஆனாலும், இது  

இடம்வபயர்ந்த நபர்களின் உாித்துாிகமகள், 

ெருமானம் மற்றும் ொழ்ொதார மீளகமத்தல் 

உத்திகள், நிறுென ாீதியான ஏற்பாடுகள், 

கண்காணித்தல் மற்றும் அறிக்ககயிடல் 

பணிச்சட்டகம், ெரவுவசலவு மற்றும் கால 

ெகரயகறக்குட்பட்ட வசயற்படுத்தல் 

அட்டெகண ஆகியெற்கற ெிொித்து, 

மீள்குடியமர்த்தல் வசயற்பாட்டுத் திட்டத்கதத் 

தயாாித்தல். அ மற்றும் ஆ கருத்திட்டங்களுக்கு  

அெசியமாக்கல். 

இகடவெளி இல்கல 
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ெிடயம் 
இலங்கக நாட்டுச் 

சட்டங்கள்/வகாள்கககள் 

ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியின் பாதுகாப்புக் 

வகாள்ககப் பிரகடனம் 

இடவெளியிகன 

நிரப்புெதற்காக 

சமற்வகாள்ளப்பட்ட 

நடெடிக்கககள் 

மீள்குடியமர்த்தல் பிரச்சிகனகளுக்கு தீர்வு 

ெழங்குெதில்கல. 

9. வபாதுமக்களுக்கு      

வெளிப்படுத்தல் 

சதசிய தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் 

திட்டத்தில் ஏற்பாடுகள்காணப்படுகின்றன. 

ஆயினும், திருத்தப்பட்டொறான, 1950 ஆம் 

ஆண்டின் காணி ககயகப்படுத்தல் சட்டத்தின் 

கீழ் இது அெசியப்படமாட்டாது. 

கருத்திட்டமானது சுற்றாடல் தாக்க 

மதிப்பீட்டுக்கு அல்லது ஆரம்ப கட்ட சுற்றாடல் 

மதிப்பீட்டுக்கு உட்படுத்தப்படுமாயின்,  குறித்த 

அறிக்ககயானது முகறசய வபாது மக்களின் 

தகெலுக்காக அல்லது வபாது மக்களின் 

கருத்துகளுக்காக கிகடப்பனொக இருத்தல் 

செண்டும் 

கருத்திட்ட மதிப்பீட்டிற்கு முன்னர், இலகுெில் 

அணுகக்கூடிய இடத்தில், பாதிக்கப்பட்ட 

நபர்களுக்கும் பிற பங்குதாரர்களுக்கும் 

புாியக்கூடிய ஒரு அகமப்பிலும் வமாழிகளிலும்  

ஆசலாசகன வசயல்முகறயின் ஆெணங்ககள 
சாியான சநரத்தில் ஆெணப்படுத்துதல் 

உள்ளடங்கலாக ெகரவு மீள்குடிசயற்றத் 

திட்டத்கத வெளிப்படுத்தல். இறுதி 

மீள்குடியமர்த்தல் திட்டம் மற்றும் அதன் 

இற்கறப்படுத்தல்கள் என்பனெற்றிகன 

பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கும் ஏகனய 

பங்குதாரர்களுக்கும் வெளிப்படுத்தல் 

இகடவெளி இல்கல 

10. மீள்குடியமர்த்தல் 

வசலவு 

சம்பந்தப்பட்ட கருத்திட்டத்திற்காக 

அரசாங்கத்தால் ெரவுவசலவுத் திட்டம் 

ஒதுக்கப்பட செண்டியுள்ளது. 

அபிெிருத்திக் கருத்திட்டம் அல்லது நிகழ்ச்சித் 

திட்டத்தின் ஓர் அங்கமாக தன்னிச்கசயற்ற மீள் 

குடியமர்த்தலிகனக் கருத்திற்வகாண்டு 

வசயற்படுத்தல். கருத்திட்டத்தின் வசலவுகள் 

மற்றும் பிரதிபலன்ககளச் சமர்ப்பிக்ககயில் 

மீள்குடியமர்த்தலின் பூரண வசலவுககளயும் 

உள்ளடக்குதல். 

இகடவெளி இல்கல 

11. இழப்பீட்டிகனச் 

வசலுத்துெதற்கு 

முன்னர் 

உகடகமககளப்வபா

றுப்சபற்பது 

சதசிய தன்னிச்கசயற்றமீள்குடியமர்த்தல் 

கருத்திட்டம் இதகன அனுமதிக்காது. 1950 

ஆம் ஆண்டின் காணி ககயகப்படுத்தல் 

சட்டமானது, சட்டாீதியான இழப்பீட்டிகனத் 

தெகண அடிப்பகடயில் வசலுத்துதல் 

செண்டுவமன குறிப்பிடுகின்றது. ஆயினும், 

சதசிய தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் 

கருத்திட்டம் இக் கருத்திகன ஆதாிக்கெில்கல. 
 

அெசரகால ககயகப்படுத்துதல் நிலகமயின் 

சபாது   இழப்பீட்டிகனச் வசலுத்தாது 48 மணி 

சநரத்திற்குப் பிறகு நிலத்திகனக் 

வபௌதீக அல்லது வபாருளாதார இடப் 

வபயர்வுக்கு முன்னர் இழப்பீட்டிகனச் வசலுத்தல் 

ஏகனய மீள்குடியர்த்தல் உாித்துாிகமககள 

ெழங்குதல். கருத்திட்ட அமலாக்கல் முழுெதிலும் 

திட்டத்திகன வநருக்கமான சமற்பார்கெயின் 

கீழ் மீள்குடியமர்த்தல் கருத்திட்டத்திகன 
அமுல்படுத்தல்.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

மீள்குடியமர்த்தல் 

வசயற்பாட்டுத் திட்டத்தில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளொறு

வகாழும்பு புறநகர் 

புககயிரதக் 

கருத்திட்டமானது சதசிய 

தன்னிச்கசயற்ற மீள் 

குடியமர்த்தல் திட்டம் 

மற்றும் பாதுகாப்புக் 

வகாள்ககப் பிரகடனம் 

என்பனெற்றிகனப் 

பின்பற்றும். வபௌதீக  
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சட்டங்கள்/வகாள்கககள் 

ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியின் பாதுகாப்புக் 

வகாள்ககப் பிரகடனம் 

இடவெளியிகன 

நிரப்புெதற்காக 

சமற்வகாள்ளப்பட்ட 

நடெடிக்கககள் 

ககயகப்படுத்துெதற்கு 1950 ஆம் ஆண்டின் 

காணி ககயகப்படுத்தல் சட்டத்தின்  38 (அ) 

பிாிவு அனுமதிக்கிறது. ஆனால்,  சதசிய 

தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் திட்டம் 
மாற்றீட்டுச் வசலெிகனச் வசலுத்துதல் மற்றும் 

நியாயமான அறிெிப்புக் காலம் என்பன 

வதாடர்பில் குறிப்பிட்ட சபாதிலும் 1950 ஆம் 

ஆண்டின் காணி ககயகப்படுத்தல் சட்டம் 

பாராளுமன்றத்தினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

சட்டம் என்பதனால் சதசிய தன்னிச்கசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல் திட்டமானது குறித்த 

சட்டத்திகன மீறெில்கல. ஆனால் இடம் 

வபயர்ந்த மக்களுக்கு நிொரணம் 

ெழங்குெதற்காக அகமச்சரகெயின் 

ெழிகாட்டலுடன் சதசிய தன்னிச்கசயற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல் திட்டமானது பல நிொரணப் 

பணிககள வசயற்படுத்துகிறது. 

அல்லது வபாருளாதார 

இடப்வபயர்ச்சி ஏசதனும் 

ஏற்படுெதற்கு முன்னர் 

இடம்வபயர்ந்த நபருக்கு 

மாற்றீட்டுச் வசலெில் முழு 

இழப்பீடும் வசலுத்தப்படுதல் 

செண்டும். 
 

1) இடம்வபயர்ந்த 

ஒவ்வொரு நபருக்கும் முழு 

மாற்று வசலெில் இழப்பீடு 

ெழங்கப்படும் ெகரயிலும் 

2) மீள்குடியமர்த்தல்  

வசயற்பாட்டுத் திட்டத்தில் 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ள 

ஏகனய  உாித்துாிகமகளும் 

இடம் வபயர்ந்த மக்களுக்கு 

ெழங்கப்படும் ெகரயிலும், 

மற்றும் சபாதுமான ெரவு 

வசலவுத் திட்டத்தினால் 

ஒத்துகழக்கப்பட்டு 

ெிாிொன ெருமான மற்றும் 

ொழ்ொதாரப் புனர்ொழ்வுத் 

திட்டவமான்று இடம் 

வபயர்ந்த மக்களுக்கு 

ஏற்படுத்தப்படும் 

ெகரயிலும், வபௌதீக 
அல்லது வபாருளாதார 
ாீதியாக  எந்தவொரு 

இடப்வபயர்வும் 

ஏற்படமாட்டாது என்பகத 

வகாழும்பு புறநகர் 

புககயிரதக் கருத்திட்டம் 

உறுதி வசய்யும்.  
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ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியின் பாதுகாப்புக் 

வகாள்ககப் பிரகடனம் 

இடவெளியிகன 

நிரப்புெதற்காக 

சமற்வகாள்ளப்பட்ட 

நடெடிக்கககள் 

12. கண்காணித்தல் சதசிய தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் 

திட்டத்தின் கீழ் அெசியப்படுகிறது. 

மீள்குடியமர்த்தல் ெிகளவுகள் மற்றும் இடம் 

வபயர்ந்சதாாின் ொழ்க்ககத் தரத்தின் மீது 

அெற்றின் தாக்கங்கள் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தல் 

கண்காணிப்பு முடிவுகள்,  அடிப்பகட 

நிகலகமகள் என்பன கருத்திற்வகாள்ளப்பட்டு 

மீள்குடியமர்த்தல் திட்டத்தின் சநாக்கங்கள் 

அகடயப்பட்டுள்ளனொ என்பனெற்கறக் 

கண்காணித்தல், மதிப்பீடுவசய்தல், கண்காணிப்பு 

அறிக்ககககள வெளியிடுதல். 

வகாழும்பு புறநகர் 

புககயிரதக் கருத்திட்டம் 

பாதுகாப்புக் வகாள்ககப் 

பிரகடனத்கறககமய 

அட்டெகணயிகனப் 

பின்பற்றும். 
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பின்னிகணப்பு 3:  தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் தாக்கம் ெககப்படுத்தல் சாிபார்ப்பு பட்டியல் 
 

சாத்தியமான தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடியமர்த்தல் ெிகளவுகள் ஆம் இல்கல 
அறியப்படா

தகெ 
  குறிப்பு  

  

 தன்னிச்கசயற்ற நிலம் ககயகப்படுத்தல்            

1. அங்கு நிலம் ககயகப்படுத்தப்படுமா? 
      

2. நிலம் ககயகப்படுத்தலுக்கான இடம் அறியப்படுகிறதா?           

 

3 உாிகமயான்கம மற்றும் ககயகப்படுத்தப்பட செண்டியுள்ள நிலத்தின் 

தற்சபாகதய பயன்பாடு என்பனெற்றின் நிகல  அறியப்பட்டதா?           

4. 

தற்சபாகதய ெழியுாிகம ஒன்றினுள் இலகுபாட்டு ெட்டம் 

பயன்படுத்தப்படுமா?            

5. 

நிலம் ககயகப்படுத்துதல் காரணமாக தங்குமிடம் மற்றும் குடியிருப்பு 

நிலம் என்பன இழக்கப்படுமா?           

 

6 நிலம் ககயகப்படுத்தல் காரணமாக ெிெசாய மற்றும் ஏகனய 

ஆக்கெளமுகடய வசாத்துக்கள் இழக்கப்படுமா?           
7 நிலம் ககயகப்படுத்தல் காரணமாக நிகலயான வசாத்துக்கள், பயிர்கள் 

மற்றும் மரங்கள் இழக்கப்படுமா?           
8 நிலம் ககயகப்படுத்தல் காரணமாக நிறுெனங்கள் மற்றும் ெணிகங்கள் 

இழக்கப்படுமா?           
9 நிலம் ககயகப்படுத்துதல் காரணமாக ொழ்ொதார ெழிமுகறகள் 

மற்றும் ெருமான மூலங்கள் இழக்கப்படுமா?            

நில பயன்பாடு வதாடர்பிலான தன்னிச்கசயற்ற கட்டுப்பாடுகள் அல்லது சட்டப்பூர்ெமாக குறித்வதாதுக்கப்பட்ட பூங்காக்கள், பாதுகாப்பான 

பகுதிகளுக்கு அணுகல் 

 
10  இயற்ககயான ெளங்கள், சமுதாய ெசதிகள் மற்றும் சசகெகளுக்கான 

அணுககல மக்கள் இழக்க சநாிடுமா?           
11 நில பயன்பாடு மாற்றப்படுமாயின், அது சமூக மற்றும் வபாருளாதார 

நடெடிக்கககளில்  பாதகமான தாக்கத்திகன ஏற்படுத்துமா?           

 

12 நிலம் மற்றும் ெளங்களுக்கான அணுகல் சமுதாயத்திடமிருக்குமா 
அல்லது அரசினால் ெகரயறுத்திருக்குமா?           

இடம்வபயர்ந்த நபர்கள் பற்றிய தகெல்    

திட்டத்தால் இடம்வபயரக்கூடிய நபர்களின் எண்ணிக்கக வதாடர்பில் ஏசதனும் மதிப்பீடுள்ளனொ? 

ஆம் எனில், எத்தகன சபர் அளெில்? 
 

[ ] இல்கல  [ ] ஆம் 

] 

] 
ஆ

ம் 

 

அெர்களில் யாராெது ஏகழகளாக, வபண் குடும்பத் தகலெர்களாக அல்லது ெறுகமயின் இடர்வுகளுக்கு  

உட்பட்டெர்களாக இருக்கின்றனரா?    

[  ] இல்கல        [  ]ஆம் 
 

பூர்வீக அல்லது சிறுபான்கம இனக் குழுக்களில் இருந்து இடம்வபயர்ந்த நபர்கள் எெசரனும் உள்ளனரா? 

 

[  ] இல்கல        [  ]ஆம’ 
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பின்னிகணப்பு  4: உாித்துாிகமத் தாயம்  

வதா.

இல. 

ெகக 

மற்றும் 

துகண 

ெகக 

இழப்புகளின் 

ெகக 

உாித்துாிகம 

வபற்ற 

நபருக்கான 

ெகரெிலக்கணம் 

உாித்துாிகமகள் அமுலாக்கல் முகெர் குறிப்பு 

 அ  காணி இழப்பு   

1 அ 1 

 

 

வீட்டுத் 

சதாட்டம்                  

ெணிக நிலம், 

ெிெசாய நிலம்,  

வெற்று நிலம் 

அல்லது  

தாிசு நிலம் 

 

சட்ட ாீதியான 

உாித்துாிகம 

வகாண்ட அல்லது 

பதிவு சான்றிதழ் 

வபற்றுள்ள 

உாிகமயாளர் 

(அ)ககயகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்திற்காக  அதன்      

மாற்றீட்டுச் வசலெின அடிப்பகடயில் பண 

இழப்பீட்டிகன ெழங்கல். 

(ஆ)நிலத்தின் ஒரு பகுதி ககயகப்படுத்தப்பட்டும் 

அதன் எஞ்சிய பகுதி சமலும் பயன்படுத்துெதற்கு 

சாத்தியமானதாகவும் இருப்பின், மாற்றீட்டு 

வசலெின அடிப்பகடயில் நிலத்தின் 

பாதிக்கப்பட்ட பகுதிக்கு மாத்திரம் இழப்பீடிகன 

ெழங்கல். 

(இ)எஞ்சியுள்ள பகுதி வபாருளாதார ாீதியாக 

சாத்தியப்பாடின்றி இருப்பின், கருத் திட்டமானது 

முழு நிலத் துண்டிகனயும் ககயகப்படுத்தி, 

அதற்கான இழப்பீட்டுத் வதாகககய மாற்றீட்டுச் 

வசலெின ெடிெில் வசலுத்துதல். 

(ஈ) நிலத்திகன வெறிதாக்குமாறு எழுத்து மூலம் 

முன்னறிெித்தல் ெழங்கல்.  

1.2008 இன் ஒழுங்குெிதிகள் மற்றும் 

காணி ககயகப்படுதல் சட்டம் 

என்பனெற்றிற்கு அகமய பிரதான 

ெிகல மதிப்பீட்டாளர் அகனத்து 

மதிப்பீடுககளயும் மதிப்பீடு 

வசய்ொர். 

2.பகுதியளெில் பாதிக்கப்பட்ட 

நிலத்தின் எஞ்சிய பகுதியிகன சமலும் 

பயன்படுத்துெதற்கான சாத்தியக் 

கூறு மற்றும் சதகெப்படின் பாிவுத் 

வதாககக் வகாடுப்பனவு 

என்பனெற்கற உாித்துாிகம 

மதிப்பீட்டுக் குழு தீர்மானிக்கும். 

3.பிவச/பி.க.ப காணி,வகா.பு.பு.க  

ககயகப்படுத்தும் அலுெலளராக 

வசயற்பட்டு ககயகப்படுத்தும் வசயன் 

முகறயிகன முகாகமவசய்து 

   வகாடுப்பனவுககள சமற்வகாள்ொர். 

 

ப 2 அ 2 

 

 

வீட்டுத் 

சதாட்டம்                 

ெணிக நிலம், 

ெிெசாய நிலம் 

வெற்று நிலம் 

அல்லது  தாிசு 

நிலம் 

 

குத்தககயாளர் 

மற்றும்  

குத்தககதாரர் 

(அ) நிலத்திற்கு இழப்பீடு இல்கல. 

(ஆ)குத்தகக அல்லது ஒப்பந்தத்தின் மூலம் மீதமாக 

வுள்ள காலத்திற்கு பாதிக்கப்பட்ட நிலத்தின் ஒரு 

பகுதியிலிருந்து நிகரெருமானத்கத 

இழப்பதற்கான பணம் 

(இ) நிலத்திலிருந்து வெளிசயற முற்கூட்டிய 

அறிெித்தல். 

1.2008 இன் ஒழுங்குெிதிகள் மற்றும் 

காணி ககயகப்படுதல் சட்டம் 

என்பனெற்றிற்கு அகமய பிரதான 

ெிகல மதிப்பீட்டாளர் அகனத்து 

மதிப்பீடுககளயும் சமற்வகாள்ொர். 

2. பகுதியளெில் பாதிக்கப்பட்ட 

நிலத்தின் எஞ்சிய பகுதியிகன 

சமலும் பயன்படுத்துெதற்கான 

சாத்தியக் கூறு மற்றும்   
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      சதகெப்படின் பாிவுத் வதாககக் 

வகாடுப்பனவு என்பனெற்றிகன 

உாித்துாிகம மதிப்பீட்டுக் குழு 

தீர்மானிக்கும். 
 

3. பிவச/பி.க.ப காணி, வகா.பு.பு.க 

ககயகப்படுத்தும் அலுெலளராக 

வசயற்பட்டு ககயகப்படுத்தும் 

வசயன் முகறயிகன முகாகமவசய்து 

வகாடுப்பனவுககள சமற்வகாள்ொர். 

3 

 

அ 3 ெிெசாய நிலம் “சுழற்சிமுகற” 

ெிெசாயிகள் 

(கலப்புப் 

பயிர்ச்வசய்கக) 

(அ) சமலுள்ளொறு. 1. 2008 இன் ஒழுங்குெிதிகள் மற்றும் 

காணி ககயகப்படுதல் சட்டம் 

என்பனெற்றிற்கு அகமய பிரதான 

ெிகல மதிப்பீட்டாளர் அகனத்து 

மதிப்பீடுககளயும் மதிப்பீடுவசய்ொர்  

2. பகுதியளெில் பாதிக்கப்பட்ட 

நிலத்தின் எஞ்சிய பகுதியிகன 

சமலும்பயன்படுத்துெதற்கான 

சாத்தியக் கூறு  மற்றும்   

     சதகெப்படின் பாிவுத் வதாககக் 

வகாடுப்பனவு என்பனெற்றிகன 

உாித்துாிகம மதிப்பீட்டுக் குழு 

தீர்மானிக்கும். 

3. பிவச/பி.க.ப காணி, வகா.பு.பு.க 

ககயகப்படுத்தும் அலுெலளராக 

வசயற்பட்டு ககயகப்படுத்தும் 

வசயன் முகறயிகன முகாகமவசய்து 

வகாடுப்பனவுககளசமற்வகாள்ொர் 

 

4 அ 4 
 

வீட்டுத் 

சதாட்டம்               

ெணிக நிலம், 

ெிெசாய நிலம்,  

வெற்று நிலம்  

அல்லது தாிசு 

நிலம் 

 

உாித்துாிகம 

இல்லாத நபர் 

 

(அ) நிலத்திற்கு இழப்பீடு இல்கல. 

(ஆ)நில சமம்பாடுகள் கட்டகமப்புகளுக்கான 

இழப்பீடு. 

(இ)ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட நிலத்திலிருந்து வெளிசயறு 

ெதற்கான முன்கூட்டிய அறிெித்தல். 

1.2008 இன் ஒழுங்குெிதிகள் மற்றும் 

காணி ககயகப்படுதல் சட்டம் 

என்பனெற்றிற்கு அகமய பிரதான 

ெிகல மதிப்பீட்டாளர் அகனத்து 

மதிப்பீடுககளயும் சமற்வகாள்ொர் 

2. பகுதியளெில் பாதிக்கப்பட்ட 

நிலத்தின் எஞ்சிய பகுதியிகன 

சமலும் பயன்படுத்துெதற்கான 

சாத்தியக் கூறு  மற்றும்   
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      சதகெப்படின் பாிவுத் வதாககக் 

வகாடுப்பனவு என்பனெற்றிகன 

உாித்துாிகம மதிப்பீட்டுக் குழு 

தீர்மானிக்கும். 
 

3. பிவச/பி.க.ப காணி, வகா.பு.பு.க 

ககயகப்படுத்தும் அலுெலளராக 

வசயற்பட்டு ககயகப்படுத்தும் 

வசயன் முகறயிகன முகாகமவசய்து 

வகாடுப்பனவுககள சமற்வகாள்ொர். 

 ஆ  கட்டகமப்பு இழப்பு 

5 ஆ 1  குடியிருப்புக் 

கட்டகமப்புககள 

இழத்தல் 

சட்ட ாீதியான 

உாித்துாிகம 

வகாண்ட அல்லது 

பதிவு சான்றிதழ் 

வபற்றுள்ள 

உாிகமயாளர் 

சதர்வு ஒன்று: சுயமாக செறிடப்படுத்தல்  

(அ) பாதிக்கப்பட்ட கட்டகமப்பிற்கு அதன் 

மாற்றீட்டுச் வசலெின் (சதய்மானமின்றி) 

அடிப்பகடயில் பண இழப்பீடு ெழங்கல் 
 

ஆ) கட்டகமப்பின் ஒரு பகுதி பாதிக்கப்பட்டும்,  

மீதமுள்ள பகுதி ெசிப்பதற்கு  அல்லது சமலும் 

பயன்படுத்துெதற்கு முடியுமாக இருப்பின், 

கட்டகமப்பிகன அதன் ஆரம்ப நிகலக்கு 

சாிவசய்தல் அல்லது மீண்டும் உருொக்குதல் 

என்ற அடிப்பகடயில் உண்கமயான இழப்புக்கு 

ஏற்ப கட்டகமப்பின் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிக்கு 

மாத்திரசம மாற்றீட்டு வசலெில் 

(சதய்மானமின்றி) இழப்பீடு ெழங்கல்.  

(இ) கட்டகமப்பின் ஒரு பகுதி மாத்திரம் 

பாதிக்கப்பட்டும், எஞ்சிய பகுதி கட்டகமப்பு 

ாீதியாக சமலும் பயன்படுத்துெது சாத்தய 

மின்றிக் காணப்படின், முழு வீட்டின் மாற்றீட்டுச் 

வசலவு (சதய்மானமின்றி) அடிப்பகடயில் 

இழப்பீடு ெழங்கல். 

(ஈ) இடிக்கப்பட்ட கட்டகமப்பிலிருந்து 

கட்டணசமதுமின்றி எந்தவொரு வபாருகளயும்  

எடுத்துச்வசல்ெதற்கான உாிகம. 

(அ)அகமச்சரகெ அங்கீகாரம ெழங்கப்பட்டு 

ள்ள வீட்டுடகமகளுக்காக  சுயமான 

செறிடப்படுத்தலுக்கான  வகாடுப்பனவு. 
 

 

1. 2008 இன் ஒழுங்குெிதிகள் மற்றும் 

காணி ககயகப்படுதல் சட்டம் 

என்பனெற்றிற்கு அகமய பிரதான 

ெிகல மதிப்பீட்டாளர் அகனத்து 

மதிப்பீடுககளயும் மதிப்பீடு வசய்ொர் 
 

2.  பகுதியளெில் பாதிக்கப்பட்ட 

நிலத்தின் எஞ்சிய பகுதியிகன 

சமலும்பயன்படுத்துெதற்கான 

சாத்தியக் கூறு மற்றும்   

      சதகெப்படின் பாிவுத் வதாககக் 

வகாடுப்பனவு என்பனெற்றிகன  

உாித்துாிகம மதிப்பீட்டுக் குழு 

தீர்மானிக்கும். 
 

3. பிவச/பி.க.ப காணி, வகா.பு.பு.க  

ககயகப்படுத்தும் அலுெலளராக 

வசயற்பட்டு ககயகப்படுத்தும் 

வசயன் முகறயிகன முகாகம வசய்து 

வகாடுப்பனவுககள சமற்வகாள்ொர். 

 

2013 ஆம் ஆண்டின் 

திருத்தப்பட்டொறா

ன  

2016 ஆம் ஆண்டின் 

காணி 

ககயகப்படுத்தல்,  

மீளகுடியமர்த்தல் 

குழு சுய 

செறிடப்படுத்தல் 

வகாடுப்பனெிகன 

ெகரயறுக்கிறது. 
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(ஆ) பாதிக்கப்பட்ட கட்டகமப்பிகன வெறிதா 

க்குெதற்காக முன்கூட்டிய எழுத்துமூல 

அறிெித்தல் 

சதர்வு இரண்டு: மாற்றீட்டு வீட்டுத் திட்டம் 

(அ) நகர அபிெிருத்தி அதிகார சகபயின் அடுக்கு 

மாடிக் கட்டிடத் வதாகுதியின் கீழ் தளத்தில்   

பாதிக்கப்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்களின் 

எண்ணிக்ககயின் அடிப்பகடயில் சிறந்த 

ெசதிகளுடன் வீட்டுக்கு வீவடான்று ெழங்கல். 

(ஆ) மாற்றீட்டு வீட்டுெசதி அலகானது பாதிக்கப்பட்ட 

வீட்கட ெிடவும் குகறந்த வபறுமதியிகனக் 

வகாண்டிருக்குமாயின், அதற்காக உாிகம 

சகாருபெர் வீட்டு அலவகான்றிற்கும் உாிகம 

சகாருெதற்கும் மற்றும் மாற்றீட்டுச் வசலெில் 

மதிப்பிடப்பட்ட (சதய்மானத்திற்கான 

கழிப்பனெின்றி) இழப்பீட்டின் எஞ்சிய 

வபறுமதியிகனக் சகாருெதற்கும்  உாிகம 

வபற்றுள்ளார். 

(இ) இடிக்கப்பட்ட கட்டகமப்பிலிருந்து எந்தவொரு 

கட்டணமுமின்றி அழிவு மீட்புப் வபாருட்ககளக் 

காப்பாற்றிக் வகாள்ெதற்கான  

உாிகமயிகனயும் அெர் வபற்றுள்ளார். 

(ஈ) பாதிக்கப்பட்ட கட்டகமப்பிகன 

வெறிதாக்குெதற்காக முன்கூட்டிய எழுத்து மூல 

அறிெித்தல். 

6 ஆ 2 குடியிருப்புக் 

கட்டகமப்பிகன 

இழத்தல் 

 

உரத்துாிகம 

வபற்றிறாத 

குடியிருப்பாளர் 

சதர்வு ஒன்று: சுயமாக செறிடத்திகன வதாிவு 

வசய்தல் 
 

முழு வீட்டினதும் மாற்றீட்டுச் வசலெின் 

(சதய்மானமின்றி) அடிப்பகடயில் பூரணமாக 

அல்லது பகுதியளெலில் பாதிக்கப்பட்ட 

கட்டகமப்பிற்கான பண இழப்பீடு 
 

 

1. 2008 இன் ஒழுங்குெிதிகள் , காணி 

ககயகப்படுதல் சட்டம் 

என்பனெற்றிற்கு அகமய பிரதான 

ெிகல மதிப்பீட்டாளர் அகனத்து 

மதிப்பீடுககளயும்சமற்வகாள்ொர். 
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    (அ)  இடிக்கப்பட்ட கட்டகமப்பிலிருந்து எந்தவொரு 

கட்டணமுமின்றி அழிவு மீட்புப் வபாருட்ககளக் 

காப்பாற்றிக் வகாள்ெதற்கான  உாிகம. 

(ஆ) அகமச்சரகெ ஒப்புதல் அளித்துள்ள சுயமான 

செறிடப்படுத்தல் வகாடுப்பனவு. 

(இ)  பாதிக்கப்பட்ட கட்டகமப்பிகன 

வெறிதாக்குெதற்கான முன்கூட்டிய எழுத்து மூல 

அறிெித்தல். 

சதர்வு இரண்டு: மாற்று வீட்டுத்திட்டம் 
 

 (அ)நகர அபிெிருத்தி அதிகார சகபயின் அடுக்கு மாடிக் 

கட்டிடத் வதாகுதியின் கீழ் தளத்தில்   

பாதிக்கப்பட்ட வீட்டுடகம உறுப்பினர்களின் 

எண்ணிக்ககயின் அடிப்பகடயில் சிறந்த 

ெசதிகளுடன் குறித்த வீட்டுக்குப் பகரமாக 

வீவடான்றிகன ெழங்கல். 

(ஆ) மாற்றீட்டு வீட்டு அலகானது பாதிக்கப்பட்ட 

வீட்கட ெிடவும் குகறந்த வபறுமதியிகனக் 

வகாண்டிருக்குமாயின், உாிகம சகாருபெர் 

வீட்டு அலவகான்றிற்கும் உாிகம  

சகாருெதற்கும், மாற்றீட்டுச் வசலெில் 

மதிப்பிடப்பட்ட (சதய்மானத்திற்கான 

கழிப்பனெின்றி) இழப்பீட்டின் எஞ்சிய 

வபறுமதியிகனக் சகாருெதற்கும் உாிகம 

வபற்றுள்ளார். 

(இ) இடிக்கப்பட்ட கட்டகமப்பிலிருந்து எந்தவொரு 

கட்டணமுமின்றி அழிவு மீட்புப் வபாருட்ககள  

மீட்பதற்கான  உாிகம. 

(ஈ) பாதிக்கப்பட்ட கட்டகமப்பிகன வெறிதாக்குெத 

ற்கான முன்கூட்டிய எழுத்து மூல அறிெித்தல். 

 

2. பகுதியளெில் பாதிக்கப்பட்ட நிலத்தின் 

எஞ்சிய பகுதியிகன சமலும் 

பயன்படுத்துெதற்கான சாத்தியக் கூறு  

சதகெப்படின் பாிவுத்வதாககக் 

வகாடுப்பனவு என்பனெற்றிகன 

உாித்துாிகம மதிப்பீட்டுக் குழு 

தீர்மானிக்கும். 
 

 

3 பிவச/பி.க.ப காணி, வகா.பு.பு.க 

ககயகப்படுத்தும் அலுெலளராக 

வசயற்பட்டு ககயகப்படுத்தும் வசயன் 

முகறயிகன முகாகம வசய்து 

வகாடுப்பனவுககள சமற்வகாள்ொர் 

 

2013 ஆம் ஆண்டின் 

திருத்தப்பட்ட 

ொறான 2016 ஆம் 

ஆண்டின் காணி 

ககயகப்படுத்தல்,  

மீள குடியமர்த்தல் 

குழு  சுய 

செறிடப்படுத்தல் 

வகாடுப்பனெிகன 

ெகரயறு க்கிறது 

7 ஆ 3 ஏகனய முதன்கம 

மற்றும் இரண்டாம் 

நிகல 

கட்டகமப்புக்கள 

இழத்தல் 

 

சட்டாீதியான  
உாித்துாிகம 

அல்லது பதிவு 

சான்றிதழ் வகாண்ட 

உாிகமயாளர் 

(அ) மாற்றீட்டுச் வசலெின அடிப்பகடயில் 

(சதய்மானப் வபறுமதியின்றி) பாதிக்கப்பட்ட 

கட்டகமப்பிற்கான பண இழப்பீடு  

(ஆ)கட்டகமப்பின் பகுதிவயான்று பாதிக்கப்பட்டும், 

எஞ்சிய பகுதி சமலும் பயன்படுத்துெதற்கும் 

சாத்தியமானதாக இருப்பின், கட்டகமப்பின் 

பாதிக்கப்பட்ட பகுதிக்கு மாத்திரசம மாற்றீட்டுச் 

 

1. 2008 இன் ஒழுங்குெிதிகள் மற்றும் 

காணி ககயகப்படுதல் சட்டம் 

என்பனெற்றிற்கு அகமய பிரதான 

ெிகல மதிப்பீட்டாளர் அகனத்து 

மதிப்பீடுககளயும் சமற்வகாள்ொர். 

2. பகுதியளெில் பாதிக்கப்பட்ட 

நிலத்தின் எஞ்சிய பகுதியிகன 
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வசலெில் (சதய்மானப் வபறுமதிமின்றி) அதன் 

உண்கமயான நிலெரத்திற்கு அகமய, 

கட்டகமப்பிகனப் புதுப்பிப்பதற்காக அல்லது 

கட்டிடத்திகனக் கட்டிவயழுப்புெதற்காக 

உண்கமயான இழப்பீட்டுக்கு அகமய   

இழப்பீடு ெழங்கப்படும். 

(  கட்டகமப்பின் ஒரு பகுதி மாத்திரம் 

பாதிக்கப்பட்டும், மீதமுள்ள பகுதி ெசிப்பதற்கு  

அல்லது சமலும் பயன்படுத்துெதற்கு 

முடியாதிருப்பின், கட்டகமப்பிகன அதன் 

ஆரம்ப நிகலக்கு சாிவசய்தல் அல்லது மீண்டும் 

உருொக்குதல் என்ற அடிப்பகடயில் 

உண்கமயான இழப்புக்கு ஏற்ப                                                                                                                                                                                                                                                 

காப்பாற்றிக்  வகாள்ெதற்கான  உாிகம. 
 

(இ     பாதிக்கப்பட்ட கட்டகமப்பிகன 

வெறிதாக்குெதற்கான முன்கூட்டிய எழுத்து 

மூல அறிெித்தல். 

சமலும் பயன்படுத்துெதற்கான 

சாத்தியக் கூறு மற்றும்   

      சதகெப்படின் பாிவுத் வதாககக் 

வகாடுப்பனவு என்பனெற்றிகன 

உாித்துாிகம மதிப்பீட்டுக் குழு 

தீர்மானிக்கும். 

3. வகா.பு.பு.க ககயகப்படுத்தும் 

அலுெலளராக வசயற்பட்டு 

ககயகப்படுத்தும் வசயன் 

முகறயிகன முகாகமவசய்து 

வகாடுப்பனவுகள சமற்வகாள்ளும் 

8 ஆ 4 ஏகனய அகனத்து 

கட்டகமப்புக்க

களயும் இழத்தல் 

உரத்துாிகம 

வபற்றிறாத நபர்  

(அ) முழு கட்டகமப்பிற்கும் மாற்றீட்டுச் வசலெின் 

அடிப்பகடயில் (சதய்மானப் வபறுமதியின்றி) 

பாதிக்கப்பட்ட கட்டகமப்பிற்கான பூரண 

அல்லது  பகுதியளெிலான பண இழப்பீடு 

(ஆ)   இடிக்கப்பட்ட கட்டகமப்பிலிருந்து எந்தவொரு 

அழிவு மீட்புப் வபாருட்ககள  மீட்பதற்கான  

உாிகம. 

(இ)      பாதிக்கப்பட்ட கட்டகமப்பிகன வெறிதாக்கு 

ெதற்கான முன்கூட்டிய எழுத்து மூல 

அறிெித்தல். 

 

1. 2008 இன் ஒழுங்குெிதிகள் மற்றும் 

காணி ககயகப்படுதல் சட்டம் 

என்பனெற்றிற்கு அகமய பிரதான 

ெிகல மதிப்பீட்டாளர் அகனத்து 

மதிப்பீடுககளயும் சமற்வகாள்ொர். 

2. பகுதியளெில் பாதிக்கப்பட்ட 

நிலத்தின் எஞ்சிய பகுதியிகன 

சமலும் பயன்படுத்துெதற்கான 

சாத்தியக் கூறு  மற்றும்   

      சதகெப்படின் பாிவுத் வதாககக் 

வகாடுப்பனவு என்பனெற்றிகன 

உாித்துாிகம மதிப்பீட்டுக் குழு 

தீர்மானிக்கும். 

3. பிவச/பி.க.ப காணி, வகா.பு.பு.க 

ககயகப்படுத்தும் அலுெலளராக 

வசயற்பட்டு ககயகப்படுத்தும் 

வசயன் முகறயிகன முகாகம 

வசய்துவகாடுப்பனவுககள 

      சமற்வகாள்ொர். 
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9 ஆ 5 ொடகக 

குடியிருப்பு இழப்பு 

ொடககயாளர் 

மற்றும் 

குத்தககதாரர் 

 

(அ) ொடககச் சட்டத்தின் கீழ் பதிவு வசய்யப்பட்ட 

குத்தககதாரர்களுக்கு, ொடகக அல்லது 

குத்தககயின் வசலெிடப்படாத காலத்திற்கு 

இழப்பீடு 

(ஆ) 2002 ஆம் ஆண்டின் 26 ஆம் இலக்க, ொடகக 

(திருத்தம்) சட்டத்தின் பிரகாரம் 

பாதுகாக்கப்பட்ட குத்தககதாரர்களுக்கு 

உாித்துாிகம உண்டு. ொடகக குடியிருப்பில் 

பகுதியளவு  இழப்பு ஏற்படின், உாிகமயாளாின் 

உடன்பாட்டுடன் வதாடர்ந்து அதில் தங்குெதற்கு 

ொடககதாரருக்கு சதர்வுள்ளது, அல்லது குறித்த 

குடியிருப்புக்கு முழுகமயாக இழப்பு ஏற்பட்டு 

ொடககதாரர் வெளிசயற ெிரும்பின், 

மாற்றீட்டுப் வபறுமதிக்கும் சட்டாீதியான 

வகாடுப்பனெிற்கும் இகடயிலான செறுபாடு 

பின்ெரும்  அடிப்பகடயில்குடியிருப்பாளருக்கும்  

உாிகமயாளருக்கும் இகடயில் பிாிக்கப்படும். 
 

1 2008 இன் ஒழுங்குெிதிகள் மற்றும் 

காணி ககயகப்படுதல் சட்டம் 

என்பனெற்றிற்கு அகமய பிரதான 

ெிகல மதிப்பீட்டாளர் அகனத்து 

மதிப்பீடுககளயும் சமற்வகாள்ொர். 

2. பகுதியளெில் பாதிக்கப்பட்ட 

நிலத்தின் எஞ்சிய பகுதியிகன 

சமலும் பயன்படுத்துெதற்கான 

சாத்தியக் கூறு  மற்றும்   

      சதகெப்படின் பாிவுத்வதாககக் 

வகாடுப்பனவு என்பனெற்றிகன 

கருத்திட்டத்திகன பூரணப்படுத்தும் 

சபாதான மதிப்பீட்டுக் குழு 

தீர்மானிக்கும். 
 

3. பிவச/பி.க.ப காணி, வகா.பு.பு.க 

ககயகப்படுத்தும் அலுெலளராக 

வசயற்பட்டு ககயகப்படுத்தும் 

வசயன் முகறயிகன முகாகம வசய்து 

வகாடுப்பனவுககளசமற்வகாள்ளும் 
 

 

10 ஆ 6 ொடகக 

குடியிருப்பு இழப்பு 

அரச 

குடிமகனககளப் 

பயனர்கள் 

(அ)    பாிவுத்வதாககக் வகாடுப்பனொனது 

அகமச்சரகெ அகீகாரத்துடன் 
சமற்வகாள்ளப்படும். 

(ஆ) உத்திசயாகபூர்ெ குடிமகனகள் 

கருத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்படின் அகெ 

கருத்திட்டதால் மீண்டும் கட்டுெிக்கப்படும். 

சசகெத் சதகெககளப் வபாறுத்து, 

முன்னுாிகம அடிப்பகடயில் புனரகமக்கப்பட்ட 

உத்திசயாகபூர்ெ குடிமகனகளில் தங்குமிடம் 

உறுதி வசய்யப்படும் 

 (இ) சமம்பட்ட கட்டகமப்புகளுடன் அரசாங்க 

கட்டகமப்புகள் மீண்டும் கட்டப்படும். 
 

(ஈ)    செறிடப்படுத்துெதற்கான அறிெித்தல் எழுத்து 

மூலம் முன்கூட்டி ெழங்கப்படும். 

1. 2008 இன் ஒழுங்குெிதிகள் மற்றும் 

காணி ககயகப்படுதல் சட்டம் 

என்பனெற்றிற்கு அகமய பிரதான 

ெிகல மதிப்பீட்டாளர் அகனத்து 

மதிப்பீடுககளயும் சமற்வகாள்ொர். 

2. பாிவுத்வதாககக் வகாடுப்பனெிகன 

உாித்துாிகம மதிப்பீட்டுக் குழு 

தீர்மானிக்கும். 
 

3. பிவச/பி.க.ப காணி, வகா.பு.பு.க 

மீளுடகமயாக்கல்வசயற்பாட்டிகன 

முகாகமவசய்து வகாடுப்பனவுககள 

சமற்வகாள்கிறது. 

 

11 ஆ 7 கல்லகறகள் 

அல்லது 

அகனத்து 

உாிகமயாளர்கள் 

(அ)கல்லகற அல்லது சமாதியிலிருந்து 

பிசரதங்ககளத் சதாண்டி எடுப்பதற்கான 

வசலெிகன ஈடுவசய்ெதற்காக கல்லகற அல்லது 

1. 2008 இன் ஒழுங்குெிதிகள் மற்றும் 

காணி ககயகப்படுதல் சட்டம் 

என்பனெற்றிற்கு அகமய பிரதான 
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சமாதிகளின் 

இழப்பு 

சமாதிக்கான சதகெப்படின் 

செறிடப்படுத்தலுக்கான (ஏசதனும் சமய சடங்கு 

உள்ளடங்கலாக) பணக் வகாடுப்பனவுகள் 

ெிகல மதிப்பீட்டாளர் அகனத்து 

மதிப்பீடுககளயும் சமற்வகாள்ொர். 

2. சதகெப்படின் பாிவுத்வதாககக் 

வகாடுப்பனெிகன உாித்துாிகம 

சபாதான மதிப்பீட்டுக் குழு 

தீர்மானிக்கும். 
 

3.  பிவச/பி.க.ப காணி, வகா.பு.பு.க 

மீளுடகமயாக்கல் வசயற்பாட்டிகன 

முகாகம வசய்து வகாடுப்பனவுககள 

சமற்வகாள்கிறது  

 இ பயிர்கள் மற்றும் மரங்களின் இழப்பு 

12 இ 1 பயிர்கள் மற்றும் 

மரங்களின் இழப்பு 

சட்ட ாீதியான 

உாித்துாிகம 

அல்லது பதிவு 

சான்றிழிகனப்வபற்

றுள்ள 

உாிகமயாளர் 

 

(அ) பருெகால பயிர்ககள அறுெகட வசய்ெதற்கு 

இயலுமாக்கும் ெககயிலான  முன்கூட்டிய 

சாதாரண அறிெித்தலுக்கான ஏற்பாடு அல்லது 

சசதமகடந்த பயிர்களுக்கு பண இழப்பீடு 

(ஆ) தற்சபாகதய சந்கத ெிகலயின் அடிப்பகடயில் 

பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிகலயான பயிர்கள் மற்றும் 

பழ  மரங்ககள இழப்பதற்கான பண இழப்பீடு 

(இ) வெட்டப்பட்ட மரங்ககள இலெசமாக 

கெத்திருப்பதற்கான அனுமதி. 

1. 2008 இன் ஒழுங்குெிதிகள் மற்றும் 

காணி ககயகப்படுதல் சட்டம் 

என்பனெற்றிற்கு அகமய பிரதான 

ெிகல மதிப்பீட்டாளர் அகனத்து 

மதிப்பீடுககளயும் சமற்வகாள்ொர். 

2.சதகெப்படின் பாிவுத்வதாககக் 

வகாடுப்பனெிகன உாித்துாிகம 

மதிப்பீட்டுக் குழு தீர்மானிக்கும். 

3 பிவச/பி.க.ப காணி, வகா.பு.பு.க 

மீளுடகமயாக்கல் வசயற்பாட்டிகன 

முகாகமவசய்து வகாடுப்பனவுககள 

சமற்வகாள்கிறது 

 

13 இ 2 பயிர்கள் மற்றும் 

மரங்களின் இழப்பு 

குத்தககதாரர்கள் 

மற்றும் 

குத்தககயாளர் 

அல்லது  

“சுழற்சி முகற” 

ெிெசாயிகள் 

(அ பருெகால பயிர்ககள அறுெகட வசய்ெதற்காக 

நியாயமான முன் கூட்டிய அறிெிப்பு, அல்லது 

சசதமகடந்த அல்லது அழிக்கப்பட்ட 

பயிர்களுக்கான பண இழப்பீடு. 
(ஆ)குத்தககதார்ாினால் அல்லது குத்தககப் 

பயனாினால் பயிாிடப்பட்ட நீண்ட காலப் 

பயிர்கள் அல்லது பழம் தரும் மரங்களுக்கு 

இழப்பு ஏற்படுககயில் அெற்றிற்கான பண 

இழப்பீடு நகடமுகறச் சந்கத ெிகலயின் 

அடிப்பகடயில் ெழங்கப்படும். 

 

1. 2008 இன் ஒழுங்குெிதிகள் மற்றும் 

காணி ககயகப்படுதல் சட்டம் 

என்பனெற்றிற்கு அகமய பிரதான 

ெிகல மதிப்பீட்டாளர் அகனத்து 

மதிப்பீடுககளயும் சமற்வகாள்ொர். 

2. சதகெப்படின் பாிவுத்வதாககக் 

வகாடுப்பனெிகன உாித்துாிகம 

மதிப்பீட்டுக் குழு தீர்மானிக்கும். 

3. பிவச/பி.க.ப காணி, வகா.பு.பு.க 

மீளுடகமயாக்கல் வசயற்பாட்டிகன 

முகாகம வசய்து வகாடுப்பனவுககள 

     சமற்வகாள்கிறது 
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14 இ 3 பயிர்கள் மற்றும் 

மரங்ககள 

இழத்தல் 

உாித்துரகமயிகன

வகாண்டிராத நபர்கள்  
 (அ) பருெகால பயிர்ககள அறுெகடவசய்ெதற்கு 

இயலுமாக்கும் ெககயில் நியாயமான 

முன்கூட்டிய அறிெித்தல், அல்லது சசதமகடந்த 

பயிர்களுக்கான இழப்பீடு 

(ஆ) பயனரால் பயிாிடப்பட்டிருப்பின், தற்சபாகதய 

சந்கத  வபறுமதியின் அடிப்பகடயில் 

பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிகலயான பயிர்கள் மற்றும் 

பழங்ககளத் தாங்கும் மரங்ககள இழப்பதற்கான 

பண இழப்பீடு. 

இ) வெட்டப்பட்ட அகனத்து மரங்களும் 

உாிகமயாளர்களுக்கு திருப்பிக்         

வகாடுக்கப்படும், அரச காணியில் மரங்கள் 

வெட்டப்படுமாயின் அகெ அரச மரக் 

கூட்டுத்தாபனத்திற்கு ெழங்கப்படும். 

(ஈ) இலங்கக புககயிரத திகணக்கள 

காணிகளிலுள்ள மரங்கள் இலங்கக புககயிரத 

ஒழுங்குெிதிகளுக்கு அகமய அகற்றப்படும். 

1. 2008 இன் ஒழுங்குெிதிகள், காணி 

ககயகப்படுதல் சட்டம் 

என்பனெற்றிற்கு அகமய பிரதான 

ெிகல மதிப்பீட்டாளர் அகனத்து 

மதிப்பீடுககளயும் சமற்வகாள்ொர். 

2. சதகெப்படின் பாிவுத்வதாககக் 

வகாடுப்பனெிகன உாித்துாிகம 

மதிப்பீட்டுக் குழு தீர்மானிக்கும். 

3. பிவச/பி.க.ப காணி, வகா.பு.பு.க 

மீளுடகமயாக்கல் வசயற்பாட்டிகன 

முகாகம வசய்து வகாடுப்பனவுககள 

சமற்வகாள்கிறது. 

 

 ஈ ெருமான  இழப்பு   

15 ஈ 1 ெணிக 

ெருமானத்திகன  

தற்காலிகமாக 

இழத்தல் 

பதிவுச் சான்றிதகழ 

வகாண்டுள்ள 

அல்லது 

வகாண்டிராத 

ெணிக 

உாிகமயாளர்கள் 

அல்லது 

இயக்குநர்கள்  

(அ)ெணிக தளவமான்றில் (கிகடப்பனொக இருப்பின் 

அல்லது திட்டமிடப்பட்டிருப்பின்) குறுகிய கால 

குத்தகக அடிப்பகடயில் சமம்பட்ட ெசதிகளுடன் 

மாற்று ெணிக தளவமான்றிகன அல்லது  

ககடவயான்றிகனக் கண்டுபிடிப்பதற்கு 

உதவுதல் அல்லது அப்பகுதியில் குகறந்த 

குத்தகக தெகணயில்  ஏசதனுவமாரு வபாது 

ெணிகத் திட்டத்திற்கு உதவுதல். 

(ஆ) வபாருத்தமான மாற்று ெணிகத் தளவமான்றிகன 

கருத்திட்டம் கண்டுபிடிக்கத் தெறும்பட்சத்தில், 

முந்கதய மூன்று மாதங்களின் சராசாி 

ெருமானத்தின் அடிப்பகடயில் ரூபா 15,000.00 

பண இழப்பீடு ஆறு மாத காலத்திற்கு 

ெழங்கப்படும் அல்லது இழப்பீட்டிகன 

ெழங்குெதற்கான காலத்கத உாித்துாிகம 

மதிப்பீட்டுக் குழுெிற்கு தீர்மானிக்க முடியும் 

1. 2008 இன் ஒழுங்குெிதிகள் மற்றும் 

காணி ககயகப்படுதல் சட்டம் 

என்பனெற்றிற்கு அகமய பிரதான 

ெிகல மதிப்பீட்டாளர் அகனத்து 

மதிப்பீடுககளயும் சமற்வகாள்ொர். 

2. சதகெப்படின் பாிவுத்வதாககக் 

வகாடுப்பனெிகன உாித்துாிகம 

மதிப்பீட்டுக் குழு தீர்மானிக்கும். 
 

3. பிவச/பி.க.ப காணி, வகா.பு.பு.க 

மீளுடகமயாக்கல் வசயற்பாட்டிகன 

முகாகம வசய்து வகாடுப்பனவுககள 

சமற்வகாள்கிறது 

 

2013 ஆம் 

ஆண்டின்  காணி 

ககயகப்படுத்தல் 

மீள்   

குடியமர்த்தல் 

குழுெினால் 

முன்வமாழியப்பட்

டொறு   

ரூபா 15,000.00 

மாதாந்த பணக் 

வகாடுப்பனவு 
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(இ) கருத்திட்டத்தின் மூலம் வபாருட்கள் மற்றும் 

பண்டங்களின் இடப்வபயர்வுசமற்வகாள்ளப்படும் 

அல்லது இடப் வபயர்வு வசய்ய செண்டியுள்ள 

வபாருட்கள் மற்றும் பண்டங்களின் அளெிகனப் 

வபாறுத்து சபாக்குெரத்துக்காக ெணிக 

உாிகமயாளருக்கு பணம் வசலுத்தப்படும். 

16 ஈ 2 ெணிக 

ெருமானத்திகன 

நிரந்தரமாக 

இழத்தல்  

ெியாபாரப் 

வபயர்கள், 

பதிவுச் சான்றிதழ், 

ெருமான ொி 

வசலுத்துநர் 

ஆெணங்ககளக் 

வகாண்டுள்ள 

ெணிக 

உாிகமயாளர்கள்  

(அ) ெணிக தளவமான்றில் (கிகடப்பனொக இருப்பின் 

அல்லதுதிட்டமிடப்பட்டிருப்பின்)  நீண்ட கால 

குத்தகக அடிப்பகடயில் சமம்பட்ட ெசதிகளுடன் 

மாற்று ெணிக தளவமான்றிகன அல்லது  ககட 

ஒன்றிகனக் கண்டுபிடிப்பதற்கு உதவுதல் 

அல்லது அப்பகுதியில் குத்தகக தெகணயில்  

ஏசதனுவமாரு பிற வபாது ெணிகத் திட்டத்திற்கு 

உதவுதல். 

(ஆ)வபாருத்தமான மாற்று ெணிகத் தளவமான்றிகன 

கருத்திட்டம்  கண்டுபிடிக்கத் தெறும்பட்சத்தில், 

ொிப் பிரகடன ஆெணங்ககள சமர்ப்பிப்பதன் 

சபாில் உடனடுத்து ெருகின்ற  முந்கதய மூன்று 

ஆண்டுகளில் சாிவசய்யப்பட்ட சராசாி 

இலாபத்தின் அடிப்பகடயில் 32 மாதங்கள் 

ெகரயில் பண இழப்பீடு ெழங்கப்படும். 

(இ)கருத்திட்டத்தின் மூலம் வபாருட்கள் மற்றும் 

பண்டங்களின் இடப்வபயர்வு 

சமற்வகாள்ளப்படும் அல்லது இடப் 

வபயர்வுவசய்ய செண்டியுள்ள வபாருட்கள் 

மற்றும் பண்டங்களின் அளெிகனப் வபாறுத்து 

சபாக்குெரத்துக்காக ெணிக உாிகமயாளருக்கு 

பணம் வசலுத்துதல்.. 

1. 2008 இன் ஒழுங்குெிதிகள், காணி 

ககயகப்படுதல் சட்டம் 

என்பனெற்றிற்கு அகமய பிரதான 

ெிகல மதிப்பீட்டாளர் அகனத்து 

மதிப்பீடுககளயும் சமற்வகாள்ொர். 

2. சதகெப்படின் பாிவுத்வதாககக் 

வகாடுப்பனெிகன உாித்துாிகம 

மதிப்பீட்டுக் குழு தீர்மானிக்கும். 
 

3. பிவச/பி.க.ப காணி, வகா.பு.பு.க 

மீளுடகமயாக்கல் வசயற்பாட்டிகன 

முகாகம வசய்து வகாடுப்பனவுககள 

சமற்வகாள்கிறது 

 

17 ஈ 3 ெணிக 

ெருமானத்திகன 

நிரந்தரமாக 

இழத்தல் 

முகறசாரா ெணிக 

உாிகமயாளர்கள்   

(அ) ெணிக தளவமான்றில் (கிகடப்பனொக 

இருப்பின் அல்லதுதிட்டமிடப்பட்டிருப்பின்)  

நீண்ட கால குத்தகக அடிப்பகடயில் சமம்பட்ட 

ெசதிகளுடன் மாற்று ெணிக தளவமான்றிகன 

அல்லது  ககடவயான்றிகனக் 

கண்டுபிடிப்பதற்கு உதவுதல் அல்லது 

அப்பகுதியில் குத்தகக தெகணயில் ஏசதனு 

வமாரு பிற வபாது ெணிகத் திட்டத்திற்கு 

உதவுதல். 

1. 2008 இன் ஒழுங்குெிதிகள் மற்றும் 

காணி ககயகப்படுதல் சட்டம் 

என்பனெற்றிற்கு அகமய பிரதான 

ெிகல மதிப்பீட்டாளர் அகனத்து 

மதிப்பீடுககளயும் சமற்வகாள்ொர். 

2. சதகெப்படின் பாிவுத் வதாககக் 

வகாடுப்பெிகன உாித்துாிகம 

மதிப்பீட்டுக் குழு தீர்மானிக்கும். 

2013 ஆம் 

ஆண்டின்  காணி 

ககயகப்படுத்தல் 

மீள்  குடியமர்த்தல் 

குழுெினால் 

முன்வமாழி 

யப்பட்ட       ரூபா 

15,000.00 

மாதாந்த காசு 
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(ஆ)வபாருத்தமான மாற்று ெணிகத் தளவமான்றிகன 

கருத்திட்டம்  கண்டுபிடிக்கத் தெறும்பட்சத்தில் 

ரூபா 15,000.00 பணக் வகாடுப்பனவொன்று 

ொழ்ொதார உதெி என்ற ெககயில் 18 மாத 

காலத்திற்கு ெழங்கப்படும் அல்லது முந்கதய 

மூன்று மாதங்களின் சராசாி ெருமானத்தின் 

அடிப்பகடயில்  அதிகபட்சமாக 18 

மாதங்களுக்கு பண இழப்பீடு ெழங்கப்படும். 

இெற்றில்   கூடிய  வபறுமதி  கருத்திற்   

வகாள்ளப்படும். 

(இ) கருத்திட்டத்தின் மூலம் வபாருட்கள் மற்றும் 

பண்டங்களின்  இடப்வபயர்வு 

சமற்வகாள்ளப்படும் அல்லது இடப்வபயர்வு 

வசய்ய செண்டியுள்ள வபாருட்கள் மற்றும் 

பண்டங்களின் அளெிகனப் வபாறுத்து, 

சபாக்குெரத்துக்காக ெணிக உாிகமயாளருக்கு 

பணம் வசலுத்தப்படும். 

3. பிவச/பி.க.ப காணி, வகா.பு.பு.க 

மீளுடகமயாக்கல் வசயற்பாட்டிகன 

முகாகம வசய்து வகாடுப்பனவுககள 

சமற்வகாள்ளல். 

வகாடுப்பனவு 

18 ஈ 4 கூலி செகல 

மற்றும் ஊழியம் 

என்பனெற்றிலிரு

ந்தான 

தற்காலிக 

ெருமான இழப்பு 

ஊழியர்கள் மற்றும் 

வதாழிலாளர்கள் 

உள்ளடங்கலா 

கூலிப் 

பணியாளர்கள்  

(அ) ொழ்ொதார உதெி மானியம் ரூபா 45,000.00 

அல்லது முந்கதய மூன்று மாதங்களின் சராசாி 

ெருமானம் அல்லது ஊதியத்தின் அடிப்பகடயில் 

அதிகபட்சம் மூன்று மாதங்களுக்கு பண 

இழப்பீடு ெழங்கப்படும். இெற்றில்   கூடிய  

வபறுமதி கருத்திற்வகாள்ளப்படும். 

(ஆ) செறிடப்படுத்தலுக்கான அறிெித்தல் எழுத்து 

மூலம் முன்கூட்டிசய அறிெிக்கப்படும். 

1. சதகெப்படின் பாிவுத் வதாககக் 

வகாடுப்பனெிகன உாித்துாிகம 

மதிப்பீட்டுக் குழு தீர்மானிக்கும். 

2. பிவச/பி.க.ப காணி, வகா.பு.பு.க 

வகாடுப்பனவுககள 

சமற்வகாள்கிறது. 

2013 ஆம் ஆண்டின்  

காணி 

ககயகப்படுத்தல், 

மீள் 

குடியமர்த்தல் 

குழுெினால் 

முன்வமாழியப்பட்

டொறான ரூபா 

45,000.00 

மாதாந்த பணக் 

வகாடுப்பனவு 

19 ஈ 5 ெியாபாரத்கத 

செவறாரு பகுதிக்கு 

செறிடப்படுத்தல் 

காரணமாக 

ஊழியம் மற்றும் 

கூலித் வதாழில்களி 

லிருந்தான  

ெருமானத்திகன 

நிரந்தரமாக 

இழத்தல் அல்லது  

ஊழியர்கள்,  

வதாழிலாளர்கள் 

உள்ளடங்கலாக 

கூலிப் 

பணியாளர்கள் 

 

(அ)ொழ்ொதார உதெி மானியம் ரூபா 90,000 

அல்லது முந்கதய ஆறு மாதங்களின் சராசாி 

ெருமானம் அல்லது ஊதியத்தின் அடிப்பகடயில் 

அதிகபட்சம் மூன்று மாத பண இழப்பீடு 

ெழங்கப்படும். இெற்றில்   கூடிய  வபறுமதி 

கருத்திற் வகாள்ளப்படும். 

(ஆ)செறிடப்படுத்தலுக்கான அறிெித்தல் எழுத்து 

மூலம் முன்கூட்டிசய அறிெிக்கப்படும். 

1. சதகெப்படின் பாிவுத்வதாககக் 

வகாடுப்பனெிகன உாித்துாிகம 

மதிப்பீட்டுக் குழு தீர்மானிக்கும். 
 

2. பிவச/பி.க.ப காணி, வகா.பு.பு.க 

வகாடுப்பனவுககள 

சமற்வகாள்கிறது 

2013 ஆம் ஆண்டின்  

காணி 

ககயகப்படுத்தல், 

மீள் 

குடியமர்த்தல் 

குழுெினால் 

முன்வமாழியப்பட்

ட ரூபா 90,000.00 

மாதாந்த பணக் 

வகாடுப்பனவு 
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ெணிகத்கத 

மீண்டும் 

நிறுொமலிருக்க 

முடிவு வசய்தல். 
 உ ொழ்ொதாரத்திகன மீளகமத்தல் மற்றும் புனரகமத்தல் 

20 உ 1 செறிடப்படுத்தல் 

காரணமாக 

ொழ்ொதாரம் 

பாதிக்கப்படல் 

அல்லது 

இழக்கப்படல் 

ஏகழகள், சுய 

வதாழிலாளர்கள் 

சிறு ெணிகர்கள், 

இலகுெில் 

பாதிக்கப்படக் 

கூடிய நபர்கள் 

(அ)வதாழில் ாீதியான உதெிகள், ெணிகத்கத 

அகமப்பதற்கான அல்லது முதலீடு 

வசய்ெதற்கான ஆசலாசகன, உற்பத்தி 

வசாத்துக்ககளப் வபறுெதற்கான கடன் 

அணுகல், பங்குடகம ஏற்பாடுகள், 

(ஆ)ஆர்ெமுள்ள செறிடப்படுத்தப்பட்ட 

வீட்டுடகமகளிலிருந்து அதிகபட்சம் இரண்டு 

இகளஞர்களுக்கு (ஓர் ஆண் ,ஒரு வபண்) 

ொழ்ொதாரத்திற்கான திறன் பயிற்சி; 

(இ)ெணிக பிரசதசங்களில் வீட்டு பராமாிப்பு 

பணிகள்,செறிடப்படுத்தல் இடங்கள், 

கருத்திட்டத்தின் சிெில் பணிகளில் செகல 

ொய்ப்புக்கள், கிகடப்பனொக இருப்பின், 

(ஈ) ெணிக தளவமான்றில் (கிகடப்பனொக இருப்பின் 

அல்லது திட்டமிடப்பட்டிருப்பின்)  நீண்ட கால 

குத்தகக அடிப்பகடயில்  ககட ஒன்றிகன 

கண்டுபிடிப்பதற்கு உதவுதல் அல்லது 

அப்பகுதியில் குத்தகக தெகணயில்  

ஏசதனுவமாரு பிற வபாது ெணிகத் திட்டத்திற்கு 

உதவுதல். 

சதகெப்படின் பாிவுத் வதாககக் 

வகாடுப்பனெிகன உாித்துாிகம 

மதிப்பீட்டுக் குழு தீர்மானிக்கும். 

 

 

 ஊ இகடயூறுகள் மற்றும் ஏகனய வகாடுப்பனவுகள் 

21 ஊ 1 மின்சாரம், நீர்,  

நிகலயான 

வதாகல வதாடர்பு 

இகணப்புகளுக் 

கான அணுகல் 

இழப்பு 

செறிடப்படுத் 

தப்பட்ட வீடுகள், 

ெணிக 

உாிகமயாளர்க 

கட்டகமப்பு 

உாிகமயாளர்கள், 

நிறுெனங்கள் 

(நிலத்தின் 

உாித்துாிகமகயப் 

வபாருட்படுத்தாது) 

அ) அகனத்து பயன்பாட்டு சசகெகளுக்கான 

அணுகல்  வசலவு 

சதகெப்படின் பாிவுத்வதாககக் 

வகாடுப்பனெிகன உாித்துாிகம 

மதிப்பீட்டுக் குழு தீர்மானிக்கும். 
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22 ஊ  2 வபாருத்துதல்கள் 

மற்றும் 

சாதனங்ககள 

மீளப்வபாருத்து 

ெதற்கான 

வசலெினம் 

செறிடப்படுத்தப்பட்

ட வீடுகள், ெணிக 

உாிகமயாளர்கள், 

கட்டகமப்பு 

உாிகமயாளர்கள், 

நிறுெனங்கள் 

(நிலத்தின் உாித்துாி 

கமகய  

வபாருட்படுத்தாது) 

(அ) சாதனங்கள் மற்றும் வபாருத்துதல்ககள 

மீளப்வபாருத்துெதற்கு இயலுமாக்கும் ெககயில் 

ரூபா 10,000.00 வகாடுப்பனவு 

1. 2008 இன் ஒழுங்குெிதிகள், காணி 

ககயகப்படுதல் சட்டம் 

என்பனெற்றிற்கு அகமய பிரதான 

ெிகல மதிப்பீட்டாளர் அகனத்து 

மதிப்பீடுககளயும் சமற்வகாள்ொர். 

2. பிவச/பி.க.ப காணி, வகா.பு.பு.க 

வகாடுப்பனவுககள 

சமற்வகாள்கிறது 

2013 ஆம் ஆண்டின்  

காணி 

ககயகப்படுத்தல்,மீ

ள்குடியமர்த்தல் 

குழுொனது  
 

வபாருத்துதல்கள், 

சாதனங்ககள 

மீளப்வபாருத்து 

ெதற்காக ரூபா 

5,000.00 இகன 

முன்வமாழிகின்ற 

எனினும்,  

அதிகாித்த  

ொழ்க்ககச் 

வசலெினம் 

கருத்திற்வகாள்ளப்

பட்டு ரூபா 

10,000.00 முன் 

வமாழியப்பட்டது. 

23 ஊ  3 குடியிருப்பிகன 

நகர்த்துெதில் - 

மாற்றுெதில் 

ஏற்படும் வசலவு-  

 

செறிடப்படுத் 

தப்பட்ட வீடுகள், 

(நிலத்தின் உாித்து 

ாிகமகயப் 

வபாருட்படுத்தாது) 

(அ)பாதிக்கப்பட்ட வீடு அல்லது ெளாகத்தின் தகரப் 

பகுதியின் அடிப்பகடயில் வகாடுப்பனகெ 

நகர்த்துதல்.  
 

தகர பரப்பளவு 

(சதுர அடி)  

வகாடுப்பனவு  ரூ. 

<1000  10,000.00 

1000 – 2000 15,000.00 

>2000 25,500.00 
 

1. 2008 இன் ஒழுங்குெிதிகள், காணி 

ககயகப்படுதல் சட்டம் 

என்பனெற்றிற்ககமய பிரதான ெிகல 

மதிப்பீட்டாளர் அகனத்து 

மதிப்பீடுககளயும்சமற்வகாள்ொர். 

2. பிவச/பி.க.ப காணி, வகா.பு.பு.க 

வகாடுப்பனவுககளசமற்வகாள்கிறது 

 

24 ஊ  4 மாற்றுக் 

குடியிருப்புக்ககள 

கண்டுபிடிப்பதற்கா

ன வசலவுகள் 

 

இடமாற்றம் 

வசய்யப்படவுள்ள 

வீடுகள், ெணிகம் 

அல்லது நிறுென 

உாிகமயாளர்கள் 

(நிலத்தின் 

உாிகமகயப் 

வபாருட்படுத்தாது) 

(அ)உாித்துாிகம மதிப்பீட்டுக் குழுெினால் 

தீர்மானிக்கப்படும் காலத்திகன அடிப்பகடயாகக் 

வகாண்டு ொடககக் வகாடுப்பனவுகள் 

வசலுத்தப்படும்.  
 

தகரப் 

பரப்பெ(

சதுர 

அடி.) 

மாநகர 

சகபபரப் 

வபல்கல 

(ரூ) 

நகர   சகப 

பரப் 

வபல்கல  

(ரூ) 

பிரசதச சகப  

பரப்   

வபல்கல                 

(ரூ) 

<500 50,000.00 40,000.00 20,000.00 

 

பிவச/பி.க.ப காணி, வகா.பு.பு.க 

வகாடுப்பனவுககள சமற்வகாள்ெத கன 

முகாகம வசய்கிறது. 

2013 ஆம் ஆண்டின் 

காணி 

ககயகப்படுத்தல் 

ஒழுங்குெிதிக் 

குழுெினால் 

முன்வமாழியப்பட்ட

ொறு தகறப் 

பகுதியின் 

பரப்பளெிகன 

அடிப்பகடயாகக்வகா
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500 –750 60,000.00  50,000.00 30,000.00  

750 -1000 75,000.00  60,000.00 40,000.00 

>1000 100,000.00  75,000.00 50,000.00 
 

(பிவச/பி.க.ப காணி, வகா.பு.பு.க டுப்பனவுககள 

சமற்வகாள்கிறது 

ண்டு 06 

மாதங்களுக்கு 

ொடகக 

வகாடுப்பனெிகன 

ெழங்கல். 

 எ ெிசசட  உதெிகள் 

25 எ 1 இலகுெில் 

பாதிக்கப்படக் 

கூடிய 

வீட்டுடகமத் 

தகலகமகள் 

மீதான தாக்கம் 

இலகுெில் 

பாதிப்புக்கு 

உள்ளாகும்  

வீட்டுடகமத் 

தகலெர்கள் (சதசிய 

ெறுகமக் 

சகாட்டுக்குக் கீழுள்ள 

ஏகழக் குடும்பங்கள், 

முதியெர்கள்,  வபண் 

தகலகமக்  

குடும்பங்கள், தீராத 

சநாயாளிகள்). 

(அ) அெர்களின் தனிப்பட்ட ாீதியிலான பாதிப்புறும் 

நிகலயின் தீெிரத்தன்கம கருத்திற் 

வகாள்ளப்பட்டு உாித்துாிகம மதிப்பீட்டுக் 

குழுெினால் பாிவுத் வதாககக் வகாடுப்பனவுகள் 

தீர்மானிக்கப்படும். 

   சதகெப்படின் பாிவுத்வதாககக் 

வகாடுப்பனெிகன உாித்துாிகம 

மதிப்பீட்டுக் குழு தீர்மானிக்கும். 

 

.2013 ஆம் 

ஆண்டின் காணி 

ககயகப்படுத்தல், 

மீள் 

குடியமர்த்தல் 

குழுெினால் 

முன்வமாழி யப்பட்ட 

ரூபா 15,000.00 

ெிசசட  

மீள்குடியமர்த்தல்உ

தெி 

 எ   2 துகண 

குடும்பங்கள் 

மீதான தாக்கம் 

பிரதான வீட்டலகு 

அல்லது 

ெசிப்பிடத்தினுள் 

ெசிக்கும் துகண 

குடும்பங்கள் சுயமாக 

இடமாற்றம் 

வசய்யப்படும் 

 

(அ)சதகெக்சகற்ப, ரூ .1000,000.00 சுய இட மாற்றக் 

வகாடுப்பனவு மற்றும் புனர்ொழ்வு உதெி 

வகாடுப்பனவுகள் அல்லது ஊக்கக் 

வகாடுப்பனவுககள உாித்துாிகம 

மதிப்பீட்டுக் குழு  தீர்மானிக்கும். 

 

 ஏ சமலதிக வகாடுப்பனவுகள் மற்றும் ஊக்குெிப்புக்கள் 

26 ஏ 1 ககயகப்படுத்தல் 

வசயல்பாட்டின் 

சபாது ஏற்படும் 

வசலவுகள் 

1950 இன் காணி 

ககயகப்படுத்தல் 

சட்டத்தின்  பிாிவு 9 

இற்கு அகமய 

ெிசாரகணக்கு  

சதான்றிய வீட்டுத் 

தகலெர் 

(அ) அகமச்சரகெ அங்கீகாரத்திற்ககமய, பிாிவு IX இன் 

கீழ் ெிசாரகணக்கு சதான்றிய கருத்திட்டத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு  ரூ 10,000.00 காசுக் 

வகாடுப்பனவு 

  

27 ஏ 2 காலக்வகடுவுக்கு 

முன்னர் 

வசாத்துக்ககள 

வீட்டுடகமகள் 

அல்லது 

உாித்துாிகமயி கன 

 
 

சதகெப்படின் பாிவுத் வதாககக் 

வகாடுப்பனெிகன கருத்திட்ட 

மதிப்பீட்டுக் குழு தீர்மானிக்கும். 
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கெத்திருப்பதற்கா

ன ஊக்கக் 

வகாடுப்பனவு  

வகாண்டுள்ள 

ெணிகர்கள் 

செறிடப்படு 

த்தப்படுெர் 

(அ) சட்டாீதியான வகாடுப்பனெின் 25% இற்கு 

சமமான வகாடுப்பனவொன்று 

28 ஏ 3 இழப்பீட்டு 

வபாதிகள் செறு 

எந்த துகண 

பிாிவுகளிலும் 

காணப்பட 

ெில்கல 

 

.  

குத்தககதாரர்கள்,  

சுய 

வதாழிலாளர்கள் 

(அ)ஒவ்வொரு வீட்டுடகமயிற்கும்  அதிக பட்சமாக 

ரூ.15,000 பண வகாடுப்பனவு 

சதகெப்படின் பாிவுத் வதாககக் 

வகாடுப்பனெிகன உாித்துாிகம 

மதிப்பீட்டுக் குழு தீர்மானிக்கும். 

 

இழப்பீடு வபறாத 

குத்தககதாரரர்கள் 

சுய வதாழிலாளர்கள்,  

2013 ஆம் ஆண்டின் 

காணி              

ககயகப்படுத்தல் 

சட்டத்தில் முன் 

வமாழியப்பட்ட  ரூ 

.15,000 

29 ஏ 4 வீட்டு 

உாிகமயாளர் 

அல்லது 

முதலீட்டுச் 

வசாத்து 

இடம்வபயாின் 

 

 

வீட்டு 

உாிகமயாளர் 

அல்லது முதலீட்டுச் 

வசாத்து 

 (அ) மாற்றீட்டுப் வபறுமதி அல்லது சந்கத வபறுமதி 

அடிப்பகடயில் 10% சமலதிக வகாடுப்பனவு: 
1. 2008 இன் ஒழுங்குெிதிகள் மற்றும் 

காணி ககயகப்படுதல் சட்டம் 

என்பனெற்றிற்கு அகமய பிரதான 

ெிகல மதிப்பீட்டாளர் அகனத்து 

மதிப்பீடுககளயும் சமற்வகாள்ொர். 

2. பிவச/பி.க.ப காணி, வகா.பு.பு.க 

வகாடுப்பனவுககளசமற்வகாள்ெத

கன முகாகமவசய்கிறது 

 

 ஐ சமூக ெளங்களின் இழப்பு 

30 ஐ 1 கலாச்சார 

ெளங்ககள 

இழத்தல் (புனித 

ஸ்தளங்கள், 

சகாயில்கள், 

பள்ளிொயல்கள், 

கட்டகமப்புகள்,  

சமய, கலாச்சார 

முக்கியத்துெம் 

ொய்ந்த 

சின்னங்கள்) 

உள்ளக சமூகம் 

மற்றும் குழுக்கள் 
(அ)கருத்திட்டத்தின் ஆரம்ப கட்டத்தில் பாதிப்பிற் 

குட்பட முடியுமான சாத்தியமான பண்பாட்டு 

ெளங்ககள மாற்றீடுவசய்தல் அல்லது 

புனரகமத்தல் மற்றும் வபாதுொன வசாத்து 

ெளங்ககள நிர்ொக அறங்காெலர்களுடன் 

கலந்தாசலாசித்து வபாருத்தமான மாற்றீடுககளச் 

வசய்தல். 

 (ஆ) சதகெக்சகற்ப, சடலங்ககளத் சதாண்டி 

எடுத்தல், நகடமுகறயிலுள்ள சம்பிரதாயங்களின் 

பிரகாரம்  சமய சடங்குகள், சம்பிரதாயங்ககள 

நடாத்துதல் உள்ளிட்ட வசலெினங்ககள 

ஈடுவசய்ெதற் குமான பணக் வகாடுப்பனவு 

1. 2008 இன் ஒழுங்குெிதிகள் மற்றும் 

காணி ககயகப்படுதல் சட்டம் 

என்பனெற்றிற்கு அகமய பிரதான 

ெிகல மதிப்பீட்டாளர் அகனத்து 

மதிப்பீடுககளயும் சமற்வகாள்ொர். 

2. சதகெப்படின் பாிவுத்வதாககக் 

வகாடுப்பனெிகன உாித்துாிகம 

மதிப்பீட்டுக் குழு தீர்மானிக்கும். 

3. பிவச/பி.க.ப காணி, வகா.பு.பு.க 

வகாடுப்பனவுககள சமற்வகாள்ெ 

தகன முகாகம வசய்கிறது 

 

31 ஐ  2 குடியியல், சமூக 

சசகெ 

உள்ளக சமூகம், 

குழுக்கள் 
(அ)சமூக அகமப்புகள் மற்றும் வசாத்தின் நிர்ொக 1. 2008 இன் ஒழுங்குெிதிகள், காணி 

ககயகப்படுதல் சட்டம் 
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ெசதிகளின் 

இழப்பு (உள்ளக 

வீதிகள்,நகட 

பாகதகள்

ெிகளயாட்டு 

கமதானங்கள்வபா

துக் கிணறுகள்,நீர் 

நிகலகள் 

சபான்றகெ) 

அறங்காெலர்களுடன் கலந்தாசலாசித்து, 

குடியியல் அல்லது சமூக சசகெ ெசதிககள 

வபாருத்தமாக அெற்றின் அசல் அல்லது அதகன 

ெிட சிறந்த நிகலக்கு புனரகமத்தல் அல்லது 

மீட்டகமத்தல், அல்லது,  

(ஆ) பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களுடன் 

கலந்தாசலாசித்து, சதகெப்பட்டால், 

செறிடப்படுத்தல் அல்லது மாற்றீடு வசய்தல், 

அல்லது, 

(இ)பூரண மாற்றீட்டுச் வசலெினத்தில் காசுக் 

வகாடுப்பனவு, மற்றும் 

(ஈ) பயனர் குழுக்களுக்கு சிரமத்கதத் தெிர்ப்பதற்காக 

சிெில் பணியின் சபாது தற்காலிக சசகெககள 

ெழங்குதல், மற்றும் 

(உ) சமூக ெளங்களுக்கான அணுககல 

மீளத்தாபித்தல் 
 

என்பனெற்றிற்கு அகமய பிரதான 

ெிகல மதிப்பீட்டாளர் அகனத்து 

மதிப்பீடுககளயும் சமற்வகாள்ொர். 

2. சதகெப்படின் பாிவுத்வதாககக் 

வகாடுப்பனெிகன உாித்துாிகம 

மதிப்பீட்டுக் குழு தீர்மானிக்கும். 

      

3. பிவச/பி.க.ப காணி, வகா.பு.பு.க 

வகாடுப்பனவுககள 

சமற்வகாள்ெதகன முகாகம 

வசய்கிறது 

32 ஐ  3 சமூக மூலதன 

இழப்பு அல்லது 

சமூக அந்நியமய 

மாக்கல் 

சமாசமான 

ஒருங்கிகணப்பு, 

ஒருெருக்வகாருெர் 

பலவீனமான சமூக 

உறவுகளால் 

பாதிக்கப்பட்டுள்ள 

உபசார சமூகம்,  

மீள் குடிசயறிகள் 

(அ) சமூக மூலதன சமம்பாட்டிற்காக உபசார சமூகம் 

மற்றும் மீள் குடிசயறிகள் ஆகிய இரு 

பிாிெனகரயும் உள்ளடக்கிய சமூக அகமப்புககள 

உருொக்கி ெளர்த்வதடுப்பதில் கருத்திட்ட பங்காளர் 

முகெர்களுக்கு உதெல். 
(ஆ)உபசார சமூகத்திற்கும் செறிடப்படுத்தப்பட்ட 

வீட்டுடகமகளுக்குமிகடயில் சமூக நிகழ்வுககள 

நடத்துெதற்கு ெசதி வசய்தல்; 

(இ)உபசார சமூகத்திற்கும் மீள்குடிசயறிகளுக்கும் 

பயனளிக்கும் ெககயில் வபாதுொன நலன்புாி 

நடெடிக்கககள் மற்றும் ஏகனய சசகெககள 

வசயல்படுத்துெதில் பங்காளர் முகெர்களுக்கு 

உதெல் 

 

பிவச/பி.க.ப காணி, வகா.பு.பு.க 

ககயகப்படுத்தும் அலுெலராக 

ககயகப்படுத்தும் வசயற்பாட்டிகன  

முகாகம வசய்ெசதாடு உாித்துாிகம 

மதிப்பீட்டுக் குழுொனது சதகெப்படின் 

பாிவுத்வதாககக் வகாடுப்பனெிகனயும் 

தீர்மானிக்கும் 

 

 ஒ வபாது பயன்பாட்டுச் சசகெகள் 

33 ஒ  1 வபாதுப் 

பயன்பாட்டில் 

ஏற்பட்ட தாக்கம் 

வபாது பயன்பாட்டு 

உாிகமயாளர்கள் 

 (இ.மி.ச, 

(அ)சம்பந்தப்பட்ட அதிகாாிகளுடன் கலந்தாசலாசித்து 

அகடயாளம் காணப்பட்ட இடங்களில் 

செறிடப்படுத்தல். 

1. 2008 இன் ஒழுங்குெிதிகள், காணி 

ககயகப்படுதல் சட்டம் 

என்பனெற்றிற்கு அகமய பிரதான 

ெிகல மதிப்பீட்டாளர் அகனத்து 

மதிப்பீடுககளயும் சமற்வகாள்ொர். 
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சத.நீ.ெ.ச , 

வரலிவகாம் 

முதலியன) 

2.  சதகெப்படின் பாிவுத் வதாககக் 

வகாடுப்பனெிகன உாித்துாிகம 

மதிப்பீட்டுக் குழு தீர்மானிக்கும். 
 

3. பிவச/பி.க.ப காணி, வகா.பு.பு.க 

வகாடுப்பனவுககள 

சமற்வகாள்ெதகன முகாகம 

வசய்கிறது 

 ஓ தற்காலிக  தாக்கம்   

34 ஓ 1 சிெில் பணிகள் 

மீதான  மிக 

சமாசமான 

தற்காலிக 

தாக்கங்கள் 

(அணுகல் இழப்பு, 

வசாத்து அல்லது 

நிலத்திற்கு சசதம், 

பாதுகாப்பு 

அச்சுறுத்தல்கள், 

நகர்ெின்கம 

சபான்றகெ) 

 உாித்துாிகம 

வபற்றிருப்பெர், 

உாிமம் வபற்ற 

ெிற்பகனயாளர் 

குத்தககயாரர் 

அல்லது 

குத்தககதாரர், 

உாித்துாிகம 

வபறாசதார் கூெி 

ெிற்சபார், 

ெியாபாாிகள், 

ெணிக 

கட்டகமப்பின் 

ஊழியர்கள், கூலித் 

வதாழிலாளர்கள்உ

ள்ளூர் சமூகங்கள் 

(அ)செகல அட்டெகண அவ்ொசற தற்காலிக 

தாக்கங்கள் பற்றி வபாது மக்களுக்கு தளத்தில் 

அறிெிக்கின்ற வபாது அறிெித்தல்  

(ஆ) ஏசதனும் வசாத்துக்கள் பாதிக்கப்படின் அதற்கு 

பண இழப்பீடு (உ. ம் - எல்கலச் சுெர் 

இடிக்கப்படின், மரங்கள் அகற்றப்படின்) 

(இ) நகர்ெிகன எளிதாக்கும் ெககயில் அெசியமான 

சபாக்குெரத்து முகாகம நடெடிக்கககள் 

(ஈ) ெழங்குெதற்காக ெிசசட நடெடிக்கககள் 

(உ) முன்வமாழியப்பட்ட ெழியுாிகமக்கு 

வெளிசயயுள்ள அகனத்து நிலங்ககளயும் 

தற்காலிகமாக பயன்படுத்துெது வதாடர்பில் நில 

உாிகமயாளர் மற்றும் ஒப்பந்தக்காராின் எழுத்து 

மூல அங்கீகாரத்தின்  மூலம் சமற்வகாள்ளப்படுதல் 

செண்டும். கட்டுமான முகாம்களின் 

அகமெிடமானது  வசயற்படுத்தல் 

நிறுெனங்களுடன் கலந்தாசலாசித்து 

ஒப்பந்தக்காரர்களால் அகமக்கப்படும். 

1. 2008 இன் ஒழுங்குெிதிகள், 1950 

ஆம் ஆண்டின் காணிககயகப்படுதல் 

சட்டம் என்பனெற்றிற்கு அகமய 

பிரதான ெிகல மதிப்பீட்டாளர் 

அகனத்து மதிப்பீடுககளயும் 

சமற்வகாள்ொர். 

2. சதகெப்படின் பாிவுத் வதாககக் 

வகாடுப்பனெிகன உாித்துாிகம 

மதிப்பீட்டுக் குழு தீர்மானிக்கும். 

3. பிவச/பி.க.ப காணி, வகா.பு.பு.க 

வகாடுப்பனவுககள 

சமற்வகாள்ெதகன முகாகம 

வசய்கிறது. 

 

 ஔ எதிர்பார்க்கப்பட்ட மீள்குடியமர்த்தல் தாக்கங்கள் 

  (அ) மீள்குடிசயற்ற வசயற் திட்டத்தில் அங்கீகாிக்கப்பட்ட வகாள்கககளின் அடிப்பகடயில் கருத்திட்டத்தின் ஏசதனும் எதிர்பாராத தன்னிச்கச யற்ற 

மீள்குடியமர்த்தல் தாக்கங்கள் ஆெணப்படுத்தல் மற்றும் தணிக்ககக்குட்படுத்தல். 

(ஆ)சமற்கண்ட உாித்துரகமத் தாயத்தில் அகடயாளம் காணப்படாத அல்லது ெிொிக்கப்படாத கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் அல்லது வசாத்து 

அல்லது சசகெகளின் எந்தவொரு ெககயும் சம்பந்தப்பட்ட பிரசதச  வசயலாளர், கருத்திட்ட முகாகமத்துெ அலகின்  சமூக அலுெளர்களின்  

அெதானிப்புககளக் கருத்தில் வகாண்டும், ஒவ்வொரு ெிடயமாக, வதாடர்புகடய சட்டக் கருெிககள ெழிகாட்டுதல்களாகக் வகாண்டும் அகமச்சரகெக் 

குழுெின் மூலம் இழப்பீடு ெழங்கப்படும் அல்லது தீர்த்துகெக்கப்படும். 
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