
Translation for Executive summary of RPF 

பிரத்தியேகச் சுருக்கம் 

இலங்கையின் வளர்ந்துவரும் ப ொருளொதொரம் உலைளொவிய ைொலநிகல 
மொற்றத்தினொல் முன்கவக்ைப் ட்ட மமலதிை சவொபலொன்கறத் தற்ம ொது 
முைங்பைொண்டுள்ளது. உலர் வலயத்தில் ஏற் டுைின்ற ைடுகமயொன, நீண்ட 
ைொல வறட்சியிகனயும் அத்துடன் ஈர வலயத்தில் ஏற் டுைின்ற 
ைடுகமயொன பவள்ளப்ப ருக்ைிகனயும் இந் நொடு தற்ம ொது 
முைங்பைொள்ைின்றது. நொட்டின் ஈரமொன  குதிைள் இறுதியில் ஈரமொை 
மொறும் அமத மநரத்தில் வறண்ட  குதிைள் மமலும் வறண்டு ம ொகும் 
என் கத ஆய்வுைள் உறுதிப் டுத்துைின்றன. 

2018 ஆம் ஆண்டின் உலைளொவிய ைொலநிகல இடர்ச் சுட்படண் உலைில் 
மிைவும்  ொதிக்ைப் ட்ட நொடுைளின் மத்தியில் இலங்கைகய 
நொன்ைொவதொைத் தரவரிகசப் டுத்தியதுடன், 2019 ஆம் ஆண்டில் இலங்கை 
மிைவும் உயரியளவில்  ொதிப் கடயக்கூடிய 2 ஆவது நொடொைவும் 
தரவரிகசப் டுத்தப் ட்டது. அதொவது, ைொலநிகல மொற்றத் தழுவல் மற்றும் 
தணிப்பு அளவடீுைள் பசயற் டுத்துகையொனது இந் நொட்டின் மிைவும் 
 ொதிப் கடயக்கூடிய குழுக்ைளின் சீரற்ற நிகலயிகன உயர்த்துைின்ற 
உயரிய முன்னுரிகமத் மதசிய மதகவைளொகும். உரிய சர்வமதசக் 
ைடப் ொடுைகளப்  ின் ற்றுவதன் மூலம் ைொலநிகல மொற்றத்தின் 
மமொசமொன விகளவுைகளச் சமொளிப் தற்கு  ல்மவறு  டிமுகறைகள 
இலங்கை அரசொங்ைம் ஏலமவ மமற்பைொண்டுள்ளது. 

இரண்டொவது உயரிய வள ஒதுக்ைீடொை நீர் ொசனம் மற்றும் நீர் வளங்ைள் 
ஆைியவற்றுக்கு 4  ில்லியன் அபமரிக்ை படொலர்ைளுக்கு மமல் 
ஒதுக்ைிடப் ட்டுள்ளதொை 2017-2020 ஆம் ஆண்டுைளிற்ைொன அரசொங்ைத்தின் 
ப ொது நிைழ்ச்சித்திட்டம் (The Government’s Public Investment Plan (PIP) for 2017-2020) 



ைொட்டுைின்றது. ைடந்த சில தசொப்தங்ைளில் இலங்கை, சர்வமதச 
நன்பைொகட வழங்கும் முைவரொண்கமைளின் உதவியுடன் நீர் மற்றும் 
ePNue;JgpuNjrq;ைளுடன் பதொடர்புகடய பசயற்திட்டங்ைள் சிலவற்கற 
பவற்றிைரமொைச் பசயற் டுத்தியுள்ளது.  

நீர் ொசன அகமச்சின் ைீழ் (Ministry of Irrigation - MI) 

நிகறமவற்றப் ட்டுக்பைொண்டிருக்கும் “இலங்கையின் 
ஒருங்ைிகணக்ைப் ட்ட ePNue;JgpuNjrq;fs; மற்றும் நீர் வளங்ைள் 
முைொகமத்துவச் பசயற்திட்டம்” (Sri Lanka Integrated Watershed and Water Resources 

Management Project - IWWRMP) ைொலநிகல மொற்றத்தினொல் தூண்டப் ட்ட 
தற்ம ொதுள்ள சவொல்ைகளப்  ிரதொனமொைக் குறிப் ிடுவதற்கு உலை 
வங்ைியினொல் நிதி வழங்ைப் டும் ஐந்தொண்டு ைொலச் 
பசயற்திட்டபமொன்றொகும். ePNue;JgpuNjrq;fs; மற்றும் நீர் வளங்ைள் 
திட்டமிடகல விருத்தி பசய்வதும், நீர் வள உட்ைட்டகமப் ின் 
பதொழிற் ொட்டிகன உயர்த்துவதும் இலங்கையின் ஒருங்ைிகணக்ைப் ட்ட 
ePNue;JgpuNjrq;fs; மற்றும் நீர் வளங்ைள் முைொகமத்துவச் 
பசயற்திட்டத்தின் அ ிவிருத்திக் குறிக்மைொளொகும். இங்கு, பதொழிற் ொடு 
என் து குளத்தின் விருத்தி பசய்யப் ட்ட  ொதுைொப்பு மற்றும் 
நீர் ொசனத்தின் விருத்தி பசய்யப் ட்ட நீர் வழங்ைல் வலயகமப் ிகனயும் 
குறிக்ைின்றது. இச் பசயற்திட்டம்  ின்வரும் நொன்கு மூலக்கூறுைகள 
உள்ளடக்ைியுள்ளது:  

கூறு 1. ePNue;JgpuNjrq;fs; மற்றும் நீர் வளங்ைள் திட்டமிடல், 
கூறு 2. உட்ைட்டகமப்பு விருத்திைள்,  
கூறு 3. தற்பசயலொன அவசர  தில் மற்றும்  
கூறு 4. பசயற்திட்ட முைொகமத்துவம்.  
 



இப்  ல்மவறு ட்ட கூறுைளுக்ைிகடயில், நொட்டின் நீர் வளங்ைள் 
திட்டமிடற் திறன் விருத்தியிகனயும் கூறு 1 மநொக்ைொைக்பைொள்ளும் 
அமதமநரத்தில்  முதலொம் அல்லது இரண்டொம் கூறுைள் மட்டும் ப ௌதீை 
உட்ைட்டகமப்பு மவகலைகள உள்ளடக்ைியதொைவிருக்கும்.  

கூறு 1 இன் பசயற் ொடுைள் 31  ிரமதச பசயலைப்  ிரிவுைகள உள்ளடக்ைிய 
ைண்டி, நுவபரலியொ மற்றும்  துகள மொவட்டங்ைளில் உயர் மைொவலி 
நீர்நிகலப்  குதிைளில் பசயற் டுத்தப் டும். ePNue;JgpuNjrq;fs; 
முைொகமத்துவத் திட்டமிடல், ePNue;JgpuNjrq;fs; மீள்நிரப் ல் மற்றும் 
 ல்துகற நீர் வளத் திட்டமிடல் ஆைியன கூறு 1 இன் ைீழொன  ிரதொன 
மூன்று உ  கூறுைளொகும். உயர் மைொவலி ePNue;JgpuNjrq;fs; 
முைொகமத்துவத் திட்டமிடற் தயொரிப்பு, UMW இகன மீட் தற்குப் 
விவசொயம் சொர் மற்றும் விவசொயம் சொரொ மண்  ொதுைொப்புச் 
பசயற் ொடுைகள அறிமுைப் டுத்தல் மற்றும் நீர் வளம் பதொடர் ொன 
ஆய்வுைகள நடொத்துதல் ஆைியன மமற் டி உ  கூறுைளின் ைீழ் 
பசயற் டுத்துவதற்கு இனங்ைொணப் ட்டுள்ள  ிரதொன பசயற் ொடுைளொகும்.   

குளங்ைளின் பதொழிற் ொட்டியல் விகளதிறன் மற்றும்  ொதுைொப் ிகன 
விருத்தி பசய்வதற்கு நீர் ொசனத் திகணக்ைளம் (ID), இலங்கை மைொவலி 
அதிைொரசக  (MASL), வட மொைொண சக  (NPC) மற்றும் ைிழக்கு மொைொண சக  

(NPC) ஆைியவற்றுக்குச் பசொந்தமொன இனங்ைொணப் ட்ட உயர் இடர் 
குளங்ைள் மற்றும் வடிைொன் முகறைகளக் கூறு 2 இன் ைீழொன 
பசயற் ொடுைள் புனரகமக்கும். மமமல குறிப் ிடப் ட்ட 
முைவரொண்கமைளினது மநொக்பைல்கலயின் ைீழ் குளத்தின்  ொதுைொப்பு 
மற்றும் நீர் விநிமயொை வகலயகமப் ின் விidதிறகன விருத்தி பசய்து 
புனரகமப் தற்கு 36 குளங்ைள் மற்றும் 19 வடிைொன்ைள் 
இனங்ைொணப் ட்டுள்ளன.   



பைொள்கைபயொன்றொை இச் பசயற்திட்டத்தின் தகலயடீுைள் உலை 
வங்ைியின் சூழல் மற்றும் சமுைக் பைொள்கைைளுடன் இணங்ைியிருத்தல்  
மவண்டும். மமற் டி பைொள்கையின் 20 ஆம்  ந்தியின்  ிரைொரம் 
முன்பமொழியப் ட்ட தகலயடீுைள் மக்ைளின் உடல்சொர் 
இடப்ப யர்வுைளின்றி திட்டமிடப் ட்டு வழிநடத்தப் டல் மவண்டும் 
என் துடன் அவர்ைளின் உற் த்திசொர் பசொத்துைளுக்கு நிரந்தர இழப்பு 
ஏற் டுத்தப் டலொைொது. எவ்வொறொயினும், இத் தகலயடீுைளின் ம ொது 
தற்ைொலிை தொக்ைங்ைளுக்ைொன சொத்தியம் நிரொைரிக்ைப் ட முடியொததொகும். 
கூறு 1 மற்றும் 2 இன் ைீழ் பசயற் டுத்தப் டும் பசயற் ொடுைள் அவர்ைளின் 
வொழ்வொதொரம் மற்றும் வளங்ைளின் அணுக்ைம் ஆைியவற்றின் மீது 
தற்ைொலிை தொக்ைத்திகன உருவொக்ைலொம்.  

தூண்டப் ட்டுள்ள தன்னிச்கசயற்ற மீள்குடிமயற்றம் மீதொன உலை 
வங்ைியின் பதொழிற் ொட்டுக் பைொள்கை (OP) 4.12 வகைப் ொடு ஆ(B) இற்ைொன 
 ொதுைொப்ப ொன்றொை இச் பசயற்திட்டம் வகைப் டுத்தப் ட்டுள்ளது. இச் 
பசயற்திட்டச் பசயற் ொடுைளின் மூலம் மீள் குடிமயற்றத்தின் தொக்ைம் 
“ ிரதி லிப்பு” ஆதல் மவண்டும். எவ்வொறொயினும், பதொழிற் ொட்டுக் 
பைொள்கை (OP) 4.12 இகணப்பு அ இன் 23 ஆம்  ந்தி மீள்குடிமயற்றக் 
பைொள்கைக் ைட்டகமப்ப ொன்றிகனத் (RPF) தயொரிப் தற்ைொன 
மதகவயிகனக் குறிப் ிடுைின்றது. இத் மதகவப் ொடுைகளப் பூர்த்தி 
பசய்வதற்கு மீள்குடிமயற்றக் பைொள்கைக் ைட்டகமப் னது ைொணி எடுத்தற் 
சட்டத்துடன் பதொடர்புகடய இலங்கைச் சட்டங்ைள், ஒழுங்குவிதிைள் 
மற்றும் உரிய உலை வங்ைியின் பைொள்கைைள் ஆைியவற்றின் 
அடிப் கடயில் தயொரிக்ைப் ட்டுள்ளது. முன்பமொழியப் ட்ட இச் 
பசயற்திட்டத்தின் உ  கூறுைளுக்குப்  ிரமயொைிக்ைப் ட மவண்டிய 
மீள்குடிமயற்றக் பைொள்களைள், நிறுவனஞ்சொர் ஒழுங்கு டுத்தல்ைள் 
மற்றும் வடிவகமப்பு அளவுமைொல்ைள் ஆைியவற்கற இம் மீள்குடிமயற்றக் 



பைொள்கைக் ைட்டகமப்பு பதளிவு டுத்தும். மமலதிைமொை, இம் 
மீள்குடிமயற்றக் பைொள்கைக் ைட்டகமப்பு, வொழ்வொதொர இழப்பு 
உள்ளடங்ைலொை சொத்தியப் ொடொன தொக்ைங்ைளுக்ைொன அகனத்துத் 
தகலயடீுைகளயும்  ரிமசொதிப் தில் இச் பசயற்திட்டத்திற்கு 
வழிைொட்டுதுடன், குறிப் ொன தொக்ைங்ைகளத் பதரிவிப் தற்கும், 
குகறைகளத் தீர்க்கும் ப ொறிமுகறயிகனத் தொ ிப் தற்கும், 
 ரவுதலுக்ைொன தைவகலக் பைொண்டு பசல்வதற்கும் மற்றும் 
 ங்ைொளர்ைளுக்ைொன ஆமலொசகனைள் மற்றும் ஈடு ொடுைகள 
நடொத்துவதற்கும் உரிய வொழ்வொதொர ஒத்துகழப்பு உதவி நிைழ்ச்சிைள் 
அல்லது மீள்குடிமயற்றத் திட்டங்ைள் (RPs) ஆைியவற்கற அ ிவிருத்தி 
பசய்வதில் PMU இற்கு வழிைொட்டுதலும் மவண்டும்.  

  

 


