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கோணி உபநயோகக் தகோள்மகத் திட்டைிடல் திமணக்களம் 
01. அறிமுகம் 

 
“காணி உபய ாகக்ககாள்ககத் திட்டமிடற் பிரிவு”காணி மற்றும் மகாவலி அபிவிருத்தி அகமச்ெின் கீழ் 

ஒருபிரிவாக, இந்நாட்டிற்கு விஞ்ஞான ரீதி ிலான காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டமிடகல அறிமுகப்படுத்தும் 

யநாக்கில் 1983ம் ஆண்டில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. நாட்டின் யதகவ ிகன கருத்திற்ககாண்டும், பிரிவின் 

கெ ற்பாடுகள் விரிவாக்கப்பட்டதனாலும் அதகனத் கதாடர்ந்து பிரிவின் கபாறுப்புக்கள் அதிகரித்ததனாலும் 

2010ம் ஆண்டில் திகணக்களமாக தரமு ர்த்தப்பட்டது. 
 

காணி உபய ாகக் ககாள்ககத் திட்டமிடல் திகணக்களம் காணி உபய ாகக் ககாள்ககத் திட்டமிடல் 

திகணக்களத்தின் (கா.ப.ககா.தி.தி) தகலகம கம் நாரகென்பிட்டி ில் அகமந்துள்ளது. இதன்கீழ் 25 

மாவட்ட அலுவலகங்கள் இ ங்குகின்றன. இந்த அலுவலகங்கள் மாவட்ட கெ லாளர் அலுவலக 

வளவிற்குள் (யககாகல மற்றும் காலி தவிர) அகமந்துள்ளன. ெகல பணி ாட்கதாகுதி விபரங்கள் 

அட்டவகண 3.1இன் கீழ்காட்டப்பட்டுள்ளது)  
 

காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டமிடல் நடவடிக்கககள் தகலகம கத்தின் அறிவுறுத்தலுக்ககம  ஒவ்கவாரு 

மாவட்டத்திலும் இகணக்கப்பட்டிருக்கும் உதவிப் பணிப்பாளர் (மாவட்ட காணிப் ப ன்பாடு) இன் 

வழிகாட்டல் மற்றும் யமற்பார்கவ ின் கீழ் யமற்ககாள்ளப்படுவயதாடு, யமலும் இந்நடவடிக்கககள் 

மாவட்டத்தில் மற்றும் பிரயதெ கெ லகங்களிலுள்ள காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டமிடல் உத்திய ாகத்தர்கள் 

அல்லது அபிவிருத்தி உத்திய ாகத்தர்களால் நகடமுகறப் படுத்தப்படுகிறது. யதெி  மட்டத்தில் அகனத்து 

நடவடிக்ககககளயும் ஒருங்கிகணத்து இ க்குவது பணிப்பாளர் நா கம் ஆவார். யமலும் தகலகம 

அலுவலகத்தில் நி மிக்கப்பட்டிருக்கும் கவவ்யவறு விட ங்களுக்குப் கபாறுப்பான பிரதிப் பணிப்பாளர்கள் 

மற்றும் உதவிப் பணிப்பாளர்கள் (காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டமிடல், ப ிராக்கவி ல், விவொ ப் 

கபாருளி ல், ெமூகவி ல் மற்றும் தகவல் கதாடர்பு முகறகம) ஆகிய ாரின் ஆதரவு கபற்றுக் 

ககாள்ளப்படும்.  

 
இந்த திகணக்களத்தின் கெ ற்பாடுகள் பிரதானமாக 2007ம் ஆண்டு மந்திரிெகப ால் அனுமதிக்கபட்ட 

யதெி  காணிப் ப ன்பாட்டுக் ககாள்கக, 2010ம் ஆண்டின் வியெட வர்த்தமானி அறிவித்தல் இல.1654/21ல் 

திகணக்களமாக தரமு ர்த்தப்பட்டயபாது குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கெ ற்பாடுகள் மற்றும் அரொங்கத்தின் 

அபிவிருத்தி முன்னுரிகமகள் ஆகி வற்றின் அடிப்பகட ில் அகமந்துள்ளது. 
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1.1 கோணி உபநயோகக் தகோள்மகத் திட்டைிடல் திமணக்களத்தின் ந ோக்கு 
 

 

“இலங்கக ின் நிலவளங்ககள மிகச்ெிறப்பாகவும்; வளங்குன்றாத நிகல ிலும் ப ன்படுத்தல்”.  

 
 

1.2 கோணி உபநயோகக் தகோள்மகத் திட்டைிடல் திமணக்களத்தின் குறிக்நகோள் 
 

 

நிலவளத்கத மிகச் ெிறப்பாக ப ன்படுத்தகல நிகறயவற்றுவதற்காகவும் எமது பங்காளர்ககளயும் நிலப் 

பாவகன ாளர்ககளயும் திருப்திப்படுத்துவதற்காகவும் ொமர்த்தி மும் கபாறுப்புணர்வுமுள்ள பணி ாளர்களால் 

ககாள்ககககள வகுத்தல், திட்டங்ககள உருவாக்குதலுடன் நில வளங்குன்றாத நிகல ிகனயும் சூழற் 

ெமநிகலக யும் யபணுதலுமாகும். 

 
 

1.3 கோணி உபநயோகக் தகோள்மகத் திட்டைிடல் திமணக்களத்தின் பிரதோன    
   ந ோக்கங்கள்;  
 

 

   காணி உபய ாகக் ககாள்ககத் திட்டமிடல் திகணக்களத்தின் 5 பிரதான யநாக்கங்கள் 2010ம் 

ஆண்டின் வியெட வர்த்தமானி அறிவித்தல் இல.1654/21 மூலம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  
 

 

1. இலங்ககக்கான யதெி  காணி உபய ாகக் ககாள்ககககள அமுல்ப்படுத்தத் யதகவ ான ெட்டப் 

பின்னணிக  உருவாக்கல்.  

2. இலங்ககக்கான யதெி  காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டம் த ாரித்தல். 

3. மட்டுப்படுத்தப்பட்ட வளமான நிலவளத்கத, மனித யமம்பாட்டிற்காக, சுற்றாடல் ெமநிகலக  

யபணும் வகக ில் ப ன்படுத்தக் கூடி வாறு கபாருத்தமான கதாழில்நுட்ப வழிகாட்டல்ககள 

வழங்கல். 

4. நிலத்கத அடிப்பகட ாகக் ககாண்ட அபிவிருத்தித் திட்டங்களின் யபாது நிலவளத்தின் 

பாதுகாப்பும் நீடித்து நிகலத்திருக்கும் தன்கமயும் உறுதிப்படுத்துமாறு நடவடிக்கக 

யமற்ககாள்வதற்கு உரி  ெிபாரிசுககளயும் பணிப்புகரககளயும் வழங்கல்.  

5. விஞ்ஞான ரீதி ிலான காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டமிடல் கதாடர்பில் அறிவு, ஆற்றல், ப ிற்ெி 

என்பன விஸ்தரிக்கப்படுவதற்காக நிகழ்ச்ெித் திட்டங்ககள அறிமுகம் கெய்தல்.   
 
 

 
 

 1.4 கோணி உபநயோகக் தகோள்மகத் திட்டைிடல் திமணக்களத்தின் பணிகள் 
 

இத் திகணக்களத்தினால் யமற்ககாள்ளப்படும் எல்லா காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டமிடல் 

கெ ற்பாடுககளயும் இரண்டு பிரதான பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம்.    

(அ) முக்கி மான கெ ற்பாடுகளாக மாவட்டம் மற்றும் பிரயதெ கெ லாளர் பிரிவுகளில் 

யமற்ககாள்ளப்படும் காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டமிடல் கெ ற்பாடுகள்.  
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(ஆ) யமலதிகமான கெ ற்பாடுகளாக கருதப்படுவது ெிறி ளவில் யமற்ககாள்ளப்படும் காணிப் 
ப ன்பாட்டுத் திட்டமிடல் கெ ற்பாடுகள்.  

 
இவற்றின் விபரம் கீயழ தரப்பட்டுள்ளது.   

 
 
 
(அ) நபரளவு ைட்டத்தில் (Macro level) கோணிப் பயன்போட்டுத் திட்டைிடற் தெயற்போடுகள் 
 

இம்மட்டத்தில் மாகாணம், மாவட்டம் மற்றும் பிரயதெ கெ லாளர் பிரிவுகளிற்கு காணிப் ப ன்பாட்டுத் 

திட்டங்கள் உருவாக்கப்படும். எல்லா மாவட்டங்களிலும் பிரயதெ கெ லாளர் பிரிவுகளிற்கு காணிப் 

ப ன்பாட்டுத் திட்டங்கள் உருவாக்கப்படுவதற்கு முன்னுரிகம வழங்கப் பட்டுள்ளதுடன் கற்றறிந்த 

பாடங்கள் மற்றும் நல்லிணக்க ஆகணக்குழுவின் (LLRC) அறிக்கக ில் குறிப்பிட்டுள்ள பரிந்துகரககள 

அமுலாக்கும் திட்டத்தில் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களிலுள்ள மாவட்டங்களுக்கு மாவட்ட காணிப் 

ப ன்பாட்டுத் திட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டட்டது.  

 
(ஆ) நுண்ைட்டத்தில் (Micro level) கோணிப் பயன்போட்டுத் திட்டைிடற் தெயற்போடுகள் 
 
 

இம்மட்டத்தில் பிரதான கெ ற்பாடுகளாக கதரிவு கெய் ப்பட்ட கிராமத்திற்கு காணிப் ப ன்பாட்டுத் 

திட்டங்கள்; த ாரித்தல் மற்றும் அமுலாக்கல், தரமிழக்கப்பட்ட விவொ  நிலங்ககள புனரகமப்பதற்கான 

திட்டங்ககளத் த ாரித்தல் மற்றும் அமுலாக்கல், அரெ அலுவலகம் மற்றும் அரெ பாடொகல வளாகத்தில் 

திறகம ான காணிப் ப ன்பாடு பற்றி  மாதிரி கெய்துகாட்டல், அரெ நிறுவனங்களின் 

யவண்டுயகாளிற்கிணங்க ப ன்படுத்தப்படாத காணிகளில் காணிப் கபாருத்தப்பாடு பற்றி  கற்ககககள 

யமற்ககாண்டு அறிக்ககககள வழங்குதல் ஆகி ன இடம்கபறுகின்றன.   

 
 
யமலுள்ள காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டமிடற் கெ ற்பாடுகளிற்கு பின்வரும் கெ ற்பாடுகள் ஆதரவளிக்கும்.  
 

1. கவவ்யவறு மட்டத்திலான காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டமிடல் நடவடிக்கககளுக்காக காணிப் 
ப ன்பாட்டுத் தகவல் முகறகமக  பராமரித்தல்.   

 

2. மாவட்ட மட்டத்திலான காணிப் ப ன்பாட்டு வகரபடங்ககள இற்கறப்படுத்தல். 
 

 

3. காணிககள மிகச்ெிறப்பாக ப ன்படுத்துவதுபற்றி அரெ உத்திய ாகத்தர்கள், விவொ ிகள் மற்றும் 
பாடொகல மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தல். 
 

4. காணிப் ப ன்பாடு ெம்பந்தப்பட்ட பிரச்ெகனககள குகறப்பதற்காக காணிப் ப ன்பாட்டு திட்டமிடற் 
குழுக் கூட்டங்ககள மாவட்ட மற்றும் பிரயதெ மட்டத்தில் நடாத்துதல்.   
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பணிப்பாளர் நா கம்        
இ.நி.யெ I  (வியெடதரம்) 

 

 ි  
අ 

 பணிப்பாளர் 
இ.நி.யெ I 

 
 

பிரதான கணக்காளர் 
இ.க.யெI 

 
 

 

பிரதிப் பணிப்பாளர் 
/ உதவிப் 
பணிப்பாளர்  

((மனித வள அபிவிருத்தி) 
இ.நி.யெII/III 
            (2) 

 
 

 

பிரதிப் 
பணிப்பாளர் /  
உதவிப் 
பணிப்பாளர்  

இ.நி.யெ II/III  
 

(4) 

 
 

 
கணக்காளர் 

 
இ.க.யெII/ III 

 

 

உள்ளக 
கணக்கா

ய்வாளர் 
இ.க.யெII / 

III 
 
 

 
 

இ.க.யெII/ 
III 

 

 
 

 

பணிப்பாளர் 
திகணக்களம் 

 
 
 

-அரெ முகாகமத்துவ உதவி ாளர் 
-முகாகமத்துவ உதவி ாளர் (கதாழில் 
நுட்பமல்லாத)  
-ொரதி 
-அலுவலக உதவி ாளர் 
-பங்களா கபாறுப்பாளர் 
 

 

நிருவாக உத்திய ாகத்தர் 
 
 

-காணிப்ப ன்பாட்டுத் திட்டமிடல் உத்திய ாகத்தர் 
-அபிவிருத்தி உத்திய ாகத்தர் 
-அரெ முகாகமத்து வஉதவி ாளர் 
-தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப உதவி ாளர் 
-வகரபடவிகனஞர் 
-அலுவலக உதவி ாளர் 

 

-அரெ முகாகமத்துவ உதவி ாளர் 
-வரவு கெலவு திட்ட உதவி ாளர் 
-அலுவலக உதவி ாளர் 
 

 

முகறகமப் 
பகுப்பாளர் 
II/  III திகண. 

 
 

 

பிரதிப் 
பணிப்பாளர்/ / 
உதவிப் 
பணிப்பாளர் 
(ப ிராக்கவி ல்) 
  II/ III  திகண. 

 

 
 

 

பிரதிப் 
பணிப்பாளர்// 
உதவிப் 

பணிப்பாளர்     

.(ெமூகவி ல்)  II/  

III திகண 

 
 

 

பிரதிப் 
பணிப்பாளர்/ / 
உதவிப் 
பணிப்பாளர்     

(விவ 
கபாருளி ல் )  
II/  III  திகண. 
 

 
 

 

பிரதிப் 
பணிப்பாளர்/ / 
உதவிப் 
பணிப்பாளர்     
(தகவல் முகறகம) II/  

III  திகண. 

 

 

பிரதிப் 
பணிப்பாளர் /  
உதவிப் 
பணிப்பாளர்  

(நிருவாகம்)) 
இ.நி.யெ II/III 

(1) 
 
 

 

 

ශ්රී.ලං.ප.දසේ
. - 1 

 

( 1) 

 
 

 

பிரதிப் 
பணிப்பாளர் /  
உதவிப் 
பணிப்பாளர்  

(அபிவிருத்தி 
இ.நி.யெ.11/11 

(3) 
 
 

 
 

 

பிரதிப் பணிப்பாளர்/ 
/ உதவிப் 
பணிப்பாளர்   
(மாவட்ட காணிப் 
ப ன்பாடு) 

II/  III  திகண. 

 
 

 

பிரதிப் 
பணிப்பாளர் / 
உதவிப் 
பணிப்பாளர்  

(காணிப் 
ப ன்பாட்டுத் 
திட்டமிடல்)  
இ.நி.யெ II/ III 

 
   

        - தற்யபாது கவத்திருப்பது தனிப்பட்டவர்  

  0
2
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3.  ைனித வள முகோமைத்துவம்    
  3.1 பணியோட் ததோகுதி கட்டமைப்பு 

கதா. 
இல. 

அனுமதிக்கப்பட்ட 
பணி ாட்கதாகுதி 

 

பதவிகளின் 
எண்ணிக்கக 

முந்தி  
வருடத்தில் 
எண்ணிக்கக 

வருடத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் -2017 நடப்பு 
வருடத்தில் 
எண்ணிக்கக 

ஓய்வு 
கபற்ற 

இடமாற்றம் ஆட் 
யெர்ப்பு 

பதவி 
உ ர்வு கென்ற வந்த 

01 பணிப்பாளர் நா கம் 01 01 - - - - - 01 

02 பணிப்பாளர் (நிருவாகம்) 01 - - - 01 - - 01 
03 பணிப்பாளர் (திகணக்களம்) 01 - - - - - - - 
04 பிரதான கணக்காளர் 01 01 - - - - - 01 
05 உள்ளகக் கணக்காய்வாளர்  01 - - - - - - - 
06 உதவிப் பணிப்பாளர்/ பிரதிப் 

பணிப்பாளர் (இ.நி.யெ) 
04 02 - - - - - 02 

07 உதவிப் பணிப்பாளர்/ பிரதிப் 
பணிப்பாளர் (தகவல்முகறகம) 

01 01 - - - - - 01 

08 உதவிப் பணிப்பாளர்/ பிரதிப் 
பணிப்பாளர் (ெமூகவி ல்) 

01 01 - - - - - 01 

09 உதவிப் பணிப்பாளர்/ பிரதிப் 
பணிப்பாளர்(ப ிராக்கவி ல்) 

01 01 - - - - - 01 

10 உதவிப் பணிப்பாளர்/ பிரதிப் 
பணிப்பாளர் (விவொ ப் கபாரு 
ளி ல்) 

01 01 - - - - - 01 

11 உதவிப் பணிப்பாளர்/ பிரதிப் 
பணிப்பாளர் (மாவட்ட காணிப் 
ப ன்பாடு) 

25 23 - - - -  23 

12 கணிணி முகறகமப் 
பகுப்பாளர்/ நிரலாக்குனர் 

01 01 - - - - - 01 

13 கணக்காள/ர் 01 01      01 
14 அரெ முகாகமத்துவ 

உதவி ாளர் (அதிெிறப்பு வகுப்பு) 
01 - - - - - - - 

15 காணிப் ப ன்பாட்டுத் 
திட்டமிடல் 
உத்திய ாகத்தர்
  

294 281 - - - - - 281 

16 அபிவிருத்தி உத்திய ாகத்தர் 200 193 -  05* 01 06 - 195 
17 வரவு கெலவுத் திட்ட 

உதவி ாளர் 
01 - - - - - - - 

18 தகவல் கதாடர்பு கதாழில் நுட்ப 
உதவி ாளர்  

02 02 - - - - - 02 

19 அரெ முகாகமத்துவ 
உதவி ாளர் 

50 27 01  05# - 06 - 27 

20 முகாகமத்துவ உதவி ாளர் 
(கதாழில் நுட்பம் ொராத)  

11 11 - - -  - 11 

21 ொரதி  34 28 - 02 03  - 29 
22 வகரபடவிகனஞர்  25 18 - - - - - 18 
23 அலுவலக 

உதவி ாளர்
  

37 36 02 - - -  02** 32 

24 பங்களா கபாறுப்பாளர் 01 - - - - - - - 
 தைோத்தம் 696 629 03 12 05 12 02 629 

 

* விலகிச் கெண்றகம 02 மற்றும் இடமாற்றம் 03  அடங்கலாக 

** அ.மு.உ. யெகவக்கு பதவி உ ர்வுகள் உள்ளன.  

#  கபாது நிர்வாக அகமச்ெின் மூலம் ஆட்யெர்ப்பு கெய் ப்பட்டு இத்திகணக்களத்தின் கீழ்    

  இகணக்கப்பட்டுள்ளனர்       
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3.2  இடைோற்றம் 
 

 

 

இல. தபயர் ைற்றும் பதவி 

இடைோற்றம் தபற்றுச் 
தெண்ற இடைோற்றம் தபற்று வந்த 

திகதி 
இடைோற்றலோகி
தெண்ற இடம் 

பின்வரு ர் 
தபயர் திகதி 

இடைோற்ற தபற்ற             
        
இடம்
 
திகதி 

10 திருமதி.டபி.எஸ்.தம ந்தி 
அபிவிருத்தி உத்திய ாகத்தர் 

2017.10.09 பிரயதெகெ லகம் 
- யொமாகம  - - - 

12 திருமதி. ஜ.ீ.ரி..டி. குமாரி 
அபிவிருத்தி உத்திய ாகத்தர் 

2017.07.13 பிரயதெகெ லகம் 
- மாவனல்ல - - - 

13 திருமதி. எம்.ெஞ்ெீவனி 
அபிவிருத்தி உத்திய ாகத்தர் - - - 

2017.03.08  பிரயதெ 
கெ லகம் - 
பலபிட்டி  

04 திருமதி. ஏ.யக. புஷ்பாரஞ்ெனி 
அரெ முகாகமத்துவ 
உதவி ாளர்  

2017.05.17
  

வருமானவரி 
திகணக்களம்  - - - 

15 திருமதி. எம்.ஜி.டி.எம். டீ . 
மட்டிம்கபாதககதர         
அரெ முகாகமத்துவ 
உதவி ாளர்   

2017.08.21
  

பிரயதெ 
கெ லகம் - 
கயலவல 

- - - 

16 கெல்வி.என்.ெீ.யு.லி னயக 
அரெ முகாகமத்துவ 
உதவி ாளர்  

2017.01.30 காணி மற்றும் 
பாராளுமன்ற 
மறுெீரகமப்பு 
அகமச்சு 

- - - 

07 திரு.யஜ.சுனில் 
ொரதி 

  

2017.07.13
  

வன ெீவராெிகள் 
பாதுகாப்பு 
திகணக்களம் 

திரு.எச்.எ. 
எஸ்.குமார
  

2017.07.10
  

விவொ த் 
திகணக்களம் 

08 திரு.டபி.எம்.எஸ்.பி.வரீசூரி  
ொரதி  - - - 

2017.07.10
  

விவொ த் 
திகணக்களம் 

09 திரு.பி.ெி.கபயரரா 
ொரதி  

2017.04.03
  

நிதி அகமச்சு 
- - - 

10 திரு.பி.எச்யஜ.பரீிஸ் 
ொரதி    - - - 

2017.08.03 திறன் அபிவிருத்தி 
மற்றும் கதாழில்ொர் 
ப ிற்ெி அகமச்சு- 

11 திரு.டி.விமலன் 
காணிப் ப ன்பாட்டுத் 
திட்டமிடல் உத்திய ாகத்தர் 

2017.05.31 உதவிப் பணிப்பாளர்  நி மனம் கபற்றுக் ககாண்டதனால் 
திகணக்களத்திலிருந்து  விடுவிக்கப்பட்டார் 

12 திரு.டிெந்திரபால 

அபிவிருத்தி உத்திய ாகத்தர் 
2017.07.12  

 
 

ஆெிரி  யெகவ ில் நி மனம் கபற்றுக் ககாண்டதனால் 
இத் திகணக்களத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டனர். 

13 கெல்வி.எம்.எச்.டபி.பிரி தர்ெனி 
அரெ முகாகமத்துவ 
உதவி ாளர்  

2017.09.06 

14 கெல்வி.யக.யஜ.யக.ெதுரி 
அரெ முகாகமத்துவ 
உதவி ாளர்   

2017.03.20 
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3.3 தோபன  டவடிக்மககள்   

 

 

ததோட

ர்இல

. 

 

விபரங்கள் 

கடந்தவருடம் (2016)  டப்புவருடம் (2017) 

தபறப்பட்ட 
எண்ணிக்மக
  

அனுைதிக்கப்பட்
டஎண்ணிக்மக 

ைிகுதி தபறப்பட்ட 
எண்ணிக்க
ம  

அனுைதிக்கப்பட்ட 
எண்ணிக்மக 

ைிகுதி 

01 ஆட்யெர்ப்பு 11 - -  - - 

02 நடத்தப்பட்ட பரீட்கெகள் 90 - - - - - 

03 நடத்தப்பட்ட யநர்முகப் 
பரீட்கெகள்  

90 - - 91 91 - 

04 பதவி நிரந்தர- 
மாக்கப்பட்டகவ 

90 - - 90 90 - 

05 பதவிஉ ர்வுகள் 101 - - 90 90 - 

06 யவதனயவற்றம் 
கெலுத்தி கவ 

முழுவதும் முழுவதும் - முழுவதும் முழுவதும் 
- 

07 யெகவநீடிப்பு - - - - - - 

08 ஆட்யெர்ப்பு 
விதிமுகறகள் 
த ாரிக்கப்பட்டகவ 

90 - - - - - 

09 பதவி கவறிதாக்கல் 91 - - 91 - - 

10 தகடயுத்தரவு - - - - - - 

11 மீளச்யெர்த்தல் - - - - - - 

12 ஒழுக்காற்று 
விொரகணகள் 

- - - 91 91  

13 கவளிநாடு கெல்லலீவு 
அனுமதித்தல் 

90 - - 90 90 - 

14 கவளிநாட்டு 
புலகமப்பரிெில் 

- - - - - - 

15 மந்திரிெகப குறிப்பு - - - - - - 

16 ககக ழுத்திட்ட 
பிகணகள்  

- - - - - - 

17 விடுதகல ான 
பிகணகள் 

- - - - - - 

18 அனுமதிக்கப்பட்ட கடன்  100 100 - - - - 

19 கொத்து 90 90 - 90 90 - 

20 வாகனங்கள் - - - - - - 

21 ஏகன கவ (இடர்) 100 100 - - - - 

22 விடுவிக்கப்பட்டது 90 90 - 91 91 - 
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3.4.   ைனித வள அபிவிருத்தி     

      தவளி ோட்டுப் பயிற்ெி -2017ம் வருடம் 

 

ததோடர்

இல-- 
 பயிற்ெித றி  தபயர்  

பதவி  

 

 ோடு கோலம் 

01 தகவல் முகறகம 
முகாகமத்துவம் மற்றும் 
இகண  நிரலாக்கம் மற்றும் 
யமம்பட்ட கதாடர்பு கதாழில் 
நுட்பம்   

திருமதி. 
டி.எல்.ஏ.ெிரந்தி 

காணிப் 
ப ன்பாட்டுத் 
திட்டமிடல் 
உத்திய ாகத்தர்  

இந்தி ா  02 மாதங்கள் 

02 திறன் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்ெித் 
திட்டம் (ககாழும்பு–
திருயகாணமகல கபாருளாதார 
அபிவிருத்தி வகல ம்)   

திரு.பி.ஏ.ஜ னந்த 
   

பிரதிப் 
பணிப்பாளர் 
(காணிப் 
ப ன்பாட்டுத் 
திட்டமிடல்); 

ககாரி ா  05 நாட்கள் 

03 கிராமப்புற அபிவிருத்திக்கான 
புவி ி ல் தரவு ப ன்படுத்தல்
    

திருமதி. ெந்திமா 
நிலந்தி 

காணிப் 
ப ன்பாட்டுத் 
திட்டமிடல் 
உத்திய ாகத்தர் 

இந்தி ா  02 மாதங்கள் 

04 ஜி.ஐ.எஸ் மற்றும் கதாகலதூர 
உணர்தல்   

திரு.ப.பாலமுரளிதரன் காணிப் 
ப ன்பாட்டுத் 
திட்டமிடல் 
உத்திய ாகத்தர்  

இந்தி ா  07 வாரங்கள் 

 

உள் ோட்டுப்பயிற்ெி 
 

ததோடர் 

இல- 
பயிற்ெி த றி உத்திநயோகத்தர் களின் 

எண்ணிக்மக 
பதவி  ிறுவனம் கோலம் 

01 பட்டப்பின் படிப்பு 
 
  

09 பிரதிப் பணிப்பாளர் 
(ெமூகவி ல்) காணிப் 
ப ன்பாட்டுத் திட்டமிடல் 
உத்திய ாகத்தர்கள்  

களனிப் 
பலககலக்கழகம்
  

1 வருடம் 

02 புவி ி ல் தரவு 
அடிப்பகட 
த ாரித்தல்   

25 காணிப் ப ன்பாட்டுத் 
திட்டமிடல் அலுவலர்கள் 

காணி உபய ாகக் 
ககாள்ககத் 
திட்டமிடல் 
திகணக்களம்  

01 நாள் 

03 அறிவு 
முகாகமத்துவம்
  

05 காணிப்ப ன்பாட்டுத் 
திட்டமிடல் அலுவலர்கள்,  
அபிவிருத்தி 
உத்திய ாகத்தர்கள் 

யதெி  
உற்பத்தித்திறன் 
கெ லகம் 

01 நாள் 

04 கணிணி 
ம ப்படுத்தி  அரெ 
ெம்பளப் பட்டி ல் 
அகமப்பு    

01 முகாகமத்துவ உதவி ாளர்;   மியலாடா 
அக்கடமி    

03 நாட்கள் 
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05 காணிப் ப ன்பாட்டுத் 
திட்டமிடல் 
மற்றும் மண் 
பகுப்பாய்வு பற்றி  
பாடகநறி மற்றும் 
கெய்முகறப் ப ிற்ெி 

15 காணிப்ப ன்பாட்டுத் 
திட்டமிடல் அலுவலர்கள் 
அபிவிருத்தி 
உத்திய ாகத்தர்கள்  
  

மாவட்ட காணிப் 
ப ன் பாட்டுத் 
திட்டமிடல் 
அலுவலகம் -
திருயகாணமகல 

02 நாட்கள் 

06 அலுவலக  
உபகரணங்ககள 
கக ாளுதல் 

02 காணிப் ப ன்பாட்டுத் 
திட்டமிடல் அலுவலர்கள் 
அபிவிருத்தி 
உத்திய ாகத்தர்கள்  
 

திறன்கள் 
அபிவிருத்தி 
நிறுவனம் 

02 நாட்கள் 

07 உற்பத்தித்திறன், 
திறகமகள், அறிவு, 
அணுகுமுகற 
மாற்றம் பற்றி  
ப ிற்ெி 
  
 

60 பிரதிப் பணிப்பாளார்கள்,  
உதவிப் பணிப்பாளர்,காணிப் 
ப ன்பாட்டுத் திட்டமிடல் 
அலுவலர்கள்;, அபிவிருத்தி 
உத்திய ாகத்தர்கள, 
முகாகமத்துவ 
உதவி ாளாகள், அலுவலக 
உதவி ாளர்கள்   

காணி உபய ாக 
ககாள்ககத் 
திட்டமிடல்; 
திகணக்களம் - 
ஆயலாெகர் 
வருகக  

01 நாள் 

08 தகரத்யதாற்றம் 
உருவாக்கல் பற்றி  
ப ற்ெி 
 
  

20 உதவிப் பணிப்பாளர், 
காணிப்ப ன்பாட்டுத் 
திட்டமிடல் அலுவலர்கள் 
அபிவிருத்தி 
உத்திய ாகத்தர்கள் (பதுகள) 

விவொ த் 
திகணக்களம் - 
ெலன்பிந்துனுகவ
வ   

02 நாள் 

09 மண் பகுப்பாய்வு 
மற்றும் நில மதிப்படீு 
பற்றி  ப ிற்ெி  
  

30 காணிப்ப ன்பாட்டுத் 
திட்டமிடல் அலுவலர்கள் 
அபிவிருத்தி 
உத்திய ாகத்தர்கள் 

மாவட்ட காணிப் 
ப ன்பாட்டுத் 
திட்டமிடல் 
அலுவலகம்-கம்பொ
  

02 நாள் 

10 எழுதுவிகனஞர் 
அலுவலகர்களின் 
திறகன விருத்தி 
கெய்தல்    
 

08 முகாகமத்துவ 
உதவி ாளாகள்  

திறன்கள் 
அபிவிருத்தி 
நிறுவனம்  

03 நாட்கள் 

11 விகலமனு யகாரல் 
ஆவணங்கள் 
த ாரித்தல்  

01 அபிவிருத்தி 
உத்திய ாகத்தர் 

மியலாடா 
அக்கடமி    

03 நாட்கள் 

12 புவி ி ல் தரவு 
அடிப்பகட 
த ாரித்தல் ப ிற்ெி  

25 காணிப்ப ன்பாட்டுத் 
திட்டமிடல் அலுவலர்கள், 
அபிவிருத்தி 
உத்திய ாகத்தர்கள் 

மாவட்ட காணிப் 
ப ன்பாட்டுத் 
திட்டமிடல் 
அலுவலகம்-
கம்பொ  

03 நாட்கள் 

13 நில கபாருத்தப்பாடு 
மற்றும் ப ிர் கதரிவு 
கெய்தல்   
  

60 பிரதிப் பணிப்பாளர்கள், 
காணிப்ப ன்பாட்டுத் 
திட்டமிடல் அலுவலர்கள்,  
அபிவிருத்தி 
உத்திய ாகத்தர்கள் 
 

காணி உபய ாக 
ககாள்ககத் 
திட்டமிடல் 
திகணக்களம் 
  

01 நாள் 

14 பூயகாள அகமப்பு 
விஞ்ஞானத்திற்காக 
புவி ி ல் தகவல்கள் 

05 உதவிப் பணிப்பாளர்கள், 
(மாவட்ட காணிப்ப ன்பாடு)  
காணிப்ப ன்பாட்டுத் 
திட்டமிடல் அலுவலர்கள் 
 

ஆதர்ஸ் ெி 
கிளார்க் நிகல ம் 
  

05 நாட்கள் 
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15 யமம்பட்ட எம்.எஸ் 
எக்கெல்  

01 காணிப்ப ன்பாட்டுத் 
திட்டமிடல் அலுவலர் 

மியலாடா 
அக்கடமி   

02 நாட்கள் 

16 முகற ாக கடிதம் 
எழுதும் திறன்   

02 காணிப்ப ன்பாட்டுத் 
திட்டமிடல் அலுவலர்கள 
 

மியலாடா 
அக்கடமி    

02 நாட்கள் 

17 ஓருங்கிகணந்த 
பண்கண 
முகாகமத்துவம்  

20 காணிப் ப ன்பாட்டுத் 
திட்டமிடல் அலுவலர்கள்; 
அபிவிருத்தி 
உத்திய ாகத்தர்கள் (பதுகள) 
 

யதனி வளர்ப்பு 
அபிவிருத்தி 
நிகல ம் -  
பண்டாரவகள   

01 நாள் 

18 ஜஐீஎஸ் மற்றும் 
பிரய ாகம் 
 
  

25 உதவிப் பணிப்பாளர்கள் 
(மாவட்ட காணிப்ப ன்பாடு), 
காணிப்ப ன்பாட்டுத் 
திட்டமிடல் அலுவலர்கள்   
 

PGIS-    
யபராதகனப் 
பல்ககலக்கழகம் 

06 நாட்கள் 

19 ஆட்யெர்ப்புத்திட்டம்
 
  

02 முகாகமத்துவ 
உதவி ாளாகள் 

திறன்கள் 
அபிவிருத்தி 
நிறுவனம் 

02 நாட்கள் 

20 யதெி  இடங்கள் 
பற்றி  தரவுகள், 
உட்கட்டகமப்பு 
தரவுகள் 
யெகரிப்பதற்கான 
ஜிஐஎஸ் ப ிற்ெி 

40 காணிப் ப ன்பாட்டுத் 
திட்டமிடல் அலுவலர்கள்;, 
அபிவிருத்தி 
உத்திய ாகத்தர்கள் 

ICTA  நிறுவனம்  02 நாட்கள் 

21 நிலகபாருத்தப்பாடு 
மற்றும் ப ிர் 
கதரிவுகெய்தல்  

53 காணிப் ப ன்பாட்டுத் 
திட்டமிடல் அலுவலர்கள், 
அபிவிருத்தி 
உத்திய ாகத்தர்கள் 

வடயமல் மாகாண 
ப ிற்ெி நிகல ம் 

01 நாள் 

22 மண் மற்றும் நீர் 
பாதுகாப்பு பற்றி  
ப ிற்ெி   

26 உதவிப்பணிப்பாளர்கள், 
காணிப்ப ன்பாட்டுத் 
திட்டமிடல் அலுவலர்கள், 
அபிவிருத்தி 
உத்திய ாகத்தர்கள் 

யெகவக்கால 
ப ிற்ெி நிகல ம், 
விவொ த் 
திகணக்களம், 
கன்கனாருகவ  

04 நாட்கள் 

23 மண் மற்றும் நீர் 
பாதுகாப்பு பற்றி  
ப ிற்ெி   

350 காணிப் ப ன்பாட்டுத் 
திட்டமிடல் அலுவலர்கள்; 
,அபிவிருத்தி 
உத்திய ாகத்தர்கள் 

மாவட்ட 
அலுவலகம்  

01 நாள் 
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04.  ிதி முகோமைத்துவம் 
 4.1   தெலவு ைதிப்பீடு                                                                                         
பின்னிமணப்பு 4 

 

ததோடர் இல- 

முந்திய வருடம் (2016) நெைிப்பு தெலவு 
நூற்று 
 வதீம் 

 டப்பு வருடம் (2017) தெலவ
  நூற்
றுவதீ
ம் 

ஒதுக்கீடு தெலவு நெைிப்பு ஒதுக்கீடு தெலவு நெைிப்பு 

1.fUj;jpl;k ;2         
Ntjdq;fs; 
kw;Wk; 
Cjpaq;fs; 

300,565,000 444,434,694 630,346 44.94 303,870,000 301,965,592 1,904,408 99.37 

Vida 
kPz;nlOk; 40,500,000 45,301,144 3,110,050 

43. .59  
 

47,100,000 44,552,893 2,547,107 94.59 

%yjdk;  - - - - - - - - 

2001 40,064,000 44,441,411 4,640,004 03. .44  8,000,000 7,562,197 437,803 94.53 

2002 1,400,000 1,064,491      39,044  40. .05 2,000,000 649,773 1,350,227 32.49 

2003 4,350,000 3,559,040 944,404 01. .99 4,000,000 3,643,074 356,926 91.08 

2210  000990999 001090000 0100000 00.01 2,500,000 2,361,244 138,756 94.45 

2103 009990999 100,00001 00011, 00.00 2,050,000 2,049,799 201 99.99 

2104 - - - - 12,000,000 10,450,295 1,549,705 87.09 

2105 000,990999 0000010000 0900901 00.01 - - - - 

2401 009990999 10001099, 000001 00.00 3,000,000 2,847,587 152,414 94.92 

2507 - - - - 20,000,000 19,472,549 527,451 97.36 

nkhj;jk;;  

414,099,000 400,440,000 10,140,114 -  404,520,000 395,555,002 8,964,998 - 

 
4.2 அரெோங்க உத்திநயோகத்தர்கள் முற்பனம் B 

கணக்கு                                                         பின்னிமணப்பு 5 

எல்கலகள் 
முந்தி வருடம் (2016) நடப்புவருடம் (2017) 

மதிப்படீு ெரி ான மதிப்படீு ெரி ான 

கெலவின் அதிகபட்ெ  எல்கலகள் 41,000,000.00 40,406,999.41 44,000,000.00 41,050,195.44 

கடன் நிலுகவ குகறந்தபட்ெ எல்கலகள் 11,000,000.00 19,109,603.00 14,500,000.00 19,445,916.40 

பற்று நிலுகவ அதிகபட்ெ எல்கலகள் 69,000,000.00 50,440,341.40 64,000,000.00 64,010,901.44 

 

4.3 வருைோனக்கணக்கு                                                           20-02-02-99                                                   
பின்னிமணப்பு 6 
 

எல்மலகள் முந்தியவருடம் (2016)  டப்புவருடம் (2017) 
மதிப்படீு 2,200,000.00 2,400,000.00 
வருடவருமானம் 2,366,189.75 2,523,976.67 
வித்தி ாெம் /+(-)  166,189.75 123,976.67 

 
 

                   20-03-99-00 

 முந்தியவருடம் (2016)  டப்புவருடம் (2017) 

மதிப்படீு 400,000.00 400,000.00 
வருடவருமானம் 500,023.60 528,726.04 
;வித்தி ாெம் /+(-)  100,023.60 128,726.04 

 

         
                     20-02-01-01  

 முந்தியவருடம் (2016)  டப்புவருடம் (2017) 

மதிப்படீு - 55,000.00 
வருடவருமானம் - 108,652.55 
வித்தி ாெம் /+(-)   53,652.55 
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4.4 தபௌதகீ வளங்கள் முகோமைத்துவம் 
                அமெயும் தெோத்துக்கள்     

                                                       

ததோடர் 
இல-
  

தெோத்து வமக 
வருட 
ஆரம்ப ிமல 

வருடத்தில்ஏற்பட்டைோற்றங்கள் வருட 
இறுதியில் 
 ிமல 

மகயகப் 
படுத்தல்
  

தகோள்வனவு 

ஏல 
விற்பமன அகற்றுதல் 

1 ககப் வண்டி 20 2 - - - 22 

2 வான் 04 - - - - 04 

3 யமாட்டார் வாகனம்(ஜீப்/கார்) 

 

 

13 01 - - 01 13 

4 மல்ரிமீடி ா ஸ்கிறனீ் 08 - - - - 08 

5 புரகஜக்டர் 07 - - 03 - 04 

6 மல்ரிமீடி ா புரகஜக்டர் 15 - - - - 15 

7 இரும்பு அலுமாரிகள் 31 - 10 03 - 38 

8 கபிகனட் 78 - 3 5 1 75 

9 நாற்காலிகள் மாநாட்டு 
மண்டபம் 22 - - 10 - 12 

10 பிளாஸ்ரிக் நாற்காலிகள் 01 - - - - 01 

11 நாற்காலிகள் 177 - 86 08 09 246 

12 கணிணி நாற்காலிகள் 41 - 12 09 02 42 

13 எழுதுவிகனஞர் 
நாற்காலிகள் 

15 - -  - 15 

14 குஷன் நாற்காலிகள் 04 - - - - 04 

15 பார்கவ ாளர் நாற்காலிகள் 30 - 06 - - 36 

16 ஸ் ரீல் நாற்காலிகள் 91 - - 09 06 76 

17 நிகறயவற்று நாற்காலிகள் 32 - 04 02 01 33 

18 வகரபட யமகெ 03 - - - - 03 

19 யமகெ 246 - 56 01 01 300 

20 நிர்வாக யமகெ 0  03 - - 03 

21 கணிணி யமகெ 16 - 08 03 - 21 

22 நிழல் பிரதி எடுக்கும் 
 ந்திரம் 

20 - 03 - - 23 

23 கணிணிஅச்சு இ ந்திரம் 
(கறுப்பு கவள்கள) 02 - 04 - - 06 

24 கணிணி அச்சு இ ந்திரம் 
(வர்ணம்) 07 - 03 - - 10 

25 அலுமாரிகள் 49 - - - - 49 

26 அச்சு இ ந்திரம்  42 - 01 05 02 36 

27 இறப்பர்முத்திகரகள் 
 

01 - - - - 01 

28 துணி படுக்கக கமத்கதகள் 14 - 35 02 01 46 

29 கல்குயலட்டர் 134 - - 03 17 114 

30 கதாகலநகல் இ ந்திரம் 30 - 04 01 06 27 

31 ரவுட்டர் (Router) 01 - - - - 01 

32 யகாப்பு இறாக்கக 30 - - 02 01 27 

33 கதாகலநகல் ஸ்கானர் தாங்கி 
Photocopy scanner stand 01 - 01 - - 02 

34 நூலகத்திற்கான றாக்கக 01 - - - - 01 

35 யபட்டறி - 08 - - -- - 08 

36 ஸ்கடப்ளர் 240 - - 04 02 234 

37 பாதுகாப்பு கபட்டகம் 01 - - - - 01 

38 பிகணப்பு இ ந்திரம் – 
(binding machine) 01 - - -  01 

39 பஞ்ெர் 255 - - 07 02 246 

40 கமானிட்டர் (Monitor) 103 - 10 06 03 104 

41 Hard disc 03 - 02 02 - 03 

42 விகெப்பலகக(key board) 188 - 15 - - 203 
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4.5.  களஞ்ெியங்கள் ெரிபோர்த்தல் 

 

2017ம் ஆண்டிற்கான களஞ்ெியங்கள் ெரிபோர்த்தல் முடிவகடந்துள்ளன.  

 

4.6.  கணக்கோய்வு  
 

கபற்றுக்ககாள்ளப்பட்ட ெகல காணக்காய்வு அறிக்கககளுக்கும் பதில்கள்   

ெமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 

 

 

 

 

43 கணிணிகள் 09 - 06 - - 15 

44 மவுஸ் (mouse) 190 - 25 - - 215 

45 யுபஎீஸ் (UPS) 123 - 25 15 09 124 

46 ெீபயீு (CPU) 102  - - 11 01 90 

47 மடிக்கணிணி 49 - 03 02 - 50 

48 ஸ்யகனர் 28 - - - - 28 

49 ஜ.ீபி.எஸ் Trimble 08 - - - - 08 

50 ஜ.ீபி.எஸ் 23 - - 04 03 16 

51 Clino Meter    01 - - - - 01 

52 EC Meter    12 - - - 01 11 

53 PH Meter    22  - - 02 20 

54 Colour  chart  20 - - - - 20 

55 Soil Augar  20 - - - - 20 

56 Compass 50 - - - 01 49 

57 Extension code  02 - - - - 02 

58 Nkir kpd;tprpwp   02 - - - - 02 

59  fan Regulater 07 - - 02 04 01 

60 Wall Fan  10 - - 03 - 07 

61 Stand Fan 08 - 05 - - 13 

62 Tube Light 01 - - - - 01 

63 Filter 04 - - - - 04 

64 Iron 01 - - - - 01 

65 Refrigerator 01 - - - - 01 

66 Gas  Cooker 01 - - - - 01 

67 Rice Cooker 01 - - - - 01 

68 Coconut Greater  01 - - - - 01 

69 Electric Kettle 15 - 03 01 01 16 

70 Ac Machine  16 - - 02 - 14 

71 Digital Camera  47 - - 08 02 37 

72 Glass Pad 07 - - - 07 - 

73 Tab - - 01 - - 01 

74 Television 01 - 01 - - 02 

75 White Board - - 01 - - 01 

76 Cash Box - - 01 - - 01 

77 Mobile Drawer Box - - 01 - - 01 
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5. அபிவிருத்தி  டவடிக்மககள்  

 

5.1. பிரநதெ கோணிப் பயன்பட்டுத் திட்டங்களிலுள்ள பரிந்துமரகமள  
     மடமுமறப்படுத்தல் 
 
 

 காணி உபய ாகக் ககாள்ககத் திட்டமிடல் திகணக்களம் ஒவ்கவாரு மாவட்டத்திலும் பிரயதெ 

மட்டத்தில் காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டங்ககள த ாரிப்பதற்கு முன்னுரிகம வழங்கியுள்ளது. 

இத்திட்டத்தில் ஒவ்கவாரு பிரயதெ கெ லாளர் பிரிவிலும் இருக்கும் காணிப் ப ன்பாடு மற்றும் 

காணிப்ப ன்பாட்டு பிரச்ெகனககள இனங்கண்டு, அவற்றிற்கான காரணிககள பகுப்பாய்வு 

கெய்து, இப் பிரச்ெகனககள குகறப்பதற்காக அவெி மான மூயலாபா  முன்கமாழிவுககள 

முன்கவக்கப்படும். பிரயதெ காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டங்ககள   கெ ற்திட்டத்தின் யநாக்கம் 

நாட்டின் நிலவளத்கத வளங்குன்றாமல் ப ன்படுத்த வழிகாட்டுதலாகும். இத்திட்டம் 

தற்யபாதுள்ள நிலப் ப ன்பாட்கட யமம்படுத்தவும் பாதுகாக்க யவண்டி  பகுதிககள 

யபணுவதற்கும் உதவும்.    

 

இக்காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டங்களிலுள்ள பரிந்துகரககள அமுல்படுத்துவதற்கு 

அரொங்கத்தின் பல்யவறு நிறுவனங்கள் மற்றும் திகணக்களங்களுக்கு கதாழில்நுட்ப 

வழிகாட்டகல வழங்குகியறாம்.  

 

முடிவுறுத்தப்பட்டுள்ள பிரயதெ காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்ட அறிக்கககள் 286 

தகலகம கத்தினால் கபற்றுக்ககாள்ளப்பட்டுள்ளன. ெம்பந்தப்பட்ட பிரயதெ காணிப் 

ப ன்பாட்டுத் திட்ட அறிக்கககளிலுள்ள பரிந்துகரககள அமுல்படுத்துவதற்காக 50 

திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கீடு கெய் ப்பட்டதுடன் 31.12.2017 திகதி ில் அவற்றின் கபௌதீக 

முன்யனற்றம் 100 % ஆகும். 

2017ம் ஆண்டு கோணிப் பயன்போட்டுத் திட்ட அமுலோக்கத்தின் முன்நனற்றத்மதக் 

கோட்டும் புமகப்படங்கள் 
 

கண்டி மாவட்டம் - கதரலி த்த பிரயதெ கெ லாளர் பிரிவு 
 

முன்னர் இருந்த  ிமல                   வயல்கள் உருவோக்கபட்டுள்ள விதம் 
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மாத்தகற மாவட்டம் - பஸ்ககாட                மாத்தகற மாவட்டம் முலட்டி ன  
  பிரயதெ கெ லாளர் பிரிவு                                பிரயதெ கெ லாளர் பிரிவு
  

   

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

5.2. ைோவட்ட கோணிப் பயன்போட்டுத் திட்டைிடற் குழுக் கூட்டம்  
       டத்துதல் 
 

இலங்கக ின் காணிப் ப ன்பாட்டிகன ஒழுங்குபடுத்த ெம்பந்தப்பட்ட திகணக்களங்கள் / நிறுவனங்கள் 

ஆகி வற்றிற்கிகட ில் கூட்டான அணுகுமுகற யதகவப்படுகிறது. ஆகக ால் காணிப் ப ன்பாட்டு 

திட்டமிடற் குழு     கவவ்யவறு மட்டங்களில் அதாவது யதெி , மாவட்ட, பிரயதெ மற்றும் கிராம 

மட்டங்களில் ஸ்தாபிக்கப்படல் யவண்டும்.  

காணி உபய ாகக் ககாள்ககத் திட்டமிடல் திகணக்களத்தின் அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் 

வழிகாட்டல்களுக்கு அகமவாக மாவட்ட காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டமிடற்குழு கெ ற்பட்டுக் 

ககாண்டிருக்கிறது.  

இந்த குழு எல்லா மாவட்டங்களிலும் காலத்தின் முக்கி த்துவத்திற்கிணங்க கெ ற்படும். இக் குழுவின் 

தகலவராக மாவட்ட கெ லாளர் /அரெ அதிபரும், கெ லாளராக உதவிப் பணிப்பாளர் (மாவட்ட காணிப் 

ப ன்பாடு) அவர்களும் கெ லாற்றுவார்கள். இக்குழு வழகம ாக காலாண்டிற்கு ஒருமுகற 

கூட்டப்படும்.  

ஆ ினும் யதகவ ா ின் அரெ அதிபரால் யமலதிகமாக குழுக் கூட்டம் கூட்டப்படலாம். குழுவினால் 

தீர்மானம் எடுப்பதற்கு ெிக்கலான பிரச்ெகன ாக இருக்கின்ற ெந்தர்ப்பத்தில் பிரச்ெகனபற்றி வியெட 

ஆய்விகன யமற்ககாள்ள அரெ அதிபரால் குழு அங்கத்தவர்ககளக் ககாண்ட உபகுழு அகமக்கப்படலாம்.  

மாவட்ட காணிப் ப ன்பாட்டு திட்டமிடற் குழு மாவட்டத்திலுள்ள காணிப் ப ன்பாட்கட கநறிப்படுத்த 

த ாரிக்கப்பட்ட காணிப் ப ன்பாட்டு திட்டத்கத மீளாய்வு கெய்வதுடன் பல்யவறு அபிவிருத்தித் 

திட்டங்களுக்கு காணிககள விடுவிக்கும்யபாது இந்த பரிந்துகரகள் பரிெீலிக்கப்படும்.  

அத்துடன் மாவட்ட கெ லாளரின் பங்குபற்றலுடன் ெகல பங்குதாரர்களின் பங்களிப் புடனும் 

இக்குழு கூட்டப்படுவதால் காணிககள ஒதுக்கீடு கெய்யும் யபாது விகனத்திறனாகவும் 

விஞ்ஞான ரீதி ாகவும் அரெ காணிகள் ப ன்படுத்தப்படுவது மட்டுமன்றி பாதுகாக்கப்பட 

யவண்டி  மற்றும் யபணப்பட யவண்டி  இடங்ககளயும் பாதுகாக்க மிகவும் 

துகண ாகவிருக்கும்.    
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ைோவட்ட கோணிப் பயன்போட்டுத் திட்டைிடற் குழுவின் தெயல் பங்கு  
 
 

1. ப ன்படுத்தப்படாத காணிககள இனங்காணுதல், அவற்கற அறிவித்தல் 

2. மாவட்டத்தில் காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டமிடல் துகற ில் அபிவிருத்திச் 

கெ ற்பாடுகளின் முன்னுரிகமக  நிர்ண ித்தல்.  

3.  நகர மற்றும் கிராமி  துகறகளில் எதிர்கால அபிவிருத்தித் திட்டங்களுக்கான    

     இடங்ககள இனங்காணுதல்.  

     4.  மாவட்டத்தில் பல்யவறு அபிவிருத்திகளுக்கான இடங்ககள இனங்காணுதலும்  

   அவற்கற விடுவிப்பதற்கு பரிந்துகர கெய்தலும்.  

யமயலயுள்ள பிரதான கெ ற்பாடுககளத் தவிர பின்வரும் கெ ற்பாடுகளும் காணிப் 

ப ன்பாட்டுத் திட்மிடற் குழுவிற்கு உரித்தானதாகும்.  

  
1. மாவட்டத்திலுள்ள பிரதான காணிப் ப ன்பாடு கதாடர்பான பிரச்ெகனககளப்    

      பற்றி யதெி  காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டமிடற் முழுவிற்கு கதரிவித்தல்.  

2. காணிப் ப ன்பாட்கட யமம்படுத்த பிரயதெ மற்றும் கிராமி  மட்ட காணிப்     

      ப ன்பாட்டுத் திட்டங்களிற்கான உள்ளடீுககள வழங்கல்.  

   3.    மாவட்ட மட்டத்தில் காணிப் ப ன்பாடு பற்றி  தரவுககள உருவாக்கல் .   

     4.     காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டங்கள் அமுல்ப்படுத்தகல கண்காணித்தல். 

     5.    கவவ்யவறு நிறுவனங்களின் காணிப் ப ன்பாட்டு கெ ற்பாடுககள          

    ஒருங்கிகணத்தல்  

       6  பிரயதெ மட்டத்தில் காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டத்தின் பரிந்துகரககள  

    கலந்துகர ாடி முடிவு கெய்தல்  

     2017ம் ஆண்டு  மடதபற்ற ைோவட்ட கோணிப் பயன்போட்டுத் திட்டைிடற் குழு கூட்டம் 
             
 கிளிகநாச்ெி மாவட்டம்                                     மாத்தகள மாவட்டம் 
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    மட்டக்களப்பு மாவட்டம்    மன்னார் மாவட்டம் 

 

 

 

 

 

 

 

 
ைோவட்ட கோணிப் பயன்போட்டுத் திட்டைிடற் குழுவின் அமைப்பு  
 

1. மாவட்ட கெ லாளர்/ அரெ அதிபர் - தகலவர்  

2. பிரயதெ கெ லாளர்கள்  

3. உதவிப் பணப்பாளர் (மாவட்ட காணிப் ப ன்பாடு) - கெ லாளர் 

4. மாகாண காணி ஆகண ாளர் / உதவி காணி ஆகண ாளர் 

5. பிரதிப் பணிப்பாளர் (விவொ  விரிவாக்கம்)  

6. மாவட்ட வன உத்திய ாகத்தர்  

7. நிலஅளகவ அத்தி ட்ெகர்  

8. உதவி ஆகண ாளர் - கமத்கதாழில் யெகவகள்  

9. பிரதிப் பணிப்பாளர் - நீர்ப்பாெனம்  

10. உதவி காணி ஆகண ாளர் -உள்ளுராட்ெி  

11. உதவிப்பணிப்பாளர் - ஏற்றுமதிப் ப ிர்கள்  

12. முகாகம ாளர் - யத ிகல ெிறு யதாட்ட கொந்தக்காரர் அதிகாரெகப  

13. பிரதிப் பணிப்பாளர் - இறப்பர் அபிவிருத்தித் திகணக்களம்  

14. பிரயதெ முகாகம ாளர் - கதங்குப் ப ிர்ச்கெய்கக ெகப  

15. உதவிப் பணிப்பாளர் - மத்தி  சுற்றாடல் அதிகாரெகப  

 
யமலும் யதகவ ஏற்படின் அரெஅதிபரினால் ஏகன  திகணக்களங்கள் / நிறுவனங் 

களிலிருந்து யமலதிமாக அங்கத்தவர்ககள நி மிக்கலாம். 

2017ம் ஆண்டில் 100 மாவட்ட காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டமிடற் குழுக் கூட்டங்கள் நடாத்த 
இலக்காகக் ககாள்ளப்படடு 78 கூட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டன.ஓவ்கவாரு குழுக் கூட்டத்திற்கும் 
ரூபா. 3000.00 ஒதுக்கீடு கெய் ப்பட்டது.  
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5.3. பிரநதெ ைட்டத்தில் கோணிப் பயன்போட்டுத் திட்டைிடற்  
    குழு கூட்டம்  டத்துதல் 
 

மாவட்ட காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டமிடற் குழுவின் ஆயலாெகன மற்றும் வழிகாட்டலில் 

பிரயதெ மட்ட காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டமிடற் குழு கெ ற்படுகிறது. காணிப் ப ன்பாட்டுத் 

திட்டமிடல் நடவடிக்கககள் மற்றும் திட்டங்ககள அமுலாக்கல் ஆகி வற்கற இக்குழு 

ஒருங்கிகணக்கும். பிரயதெ காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டமிடற் குழுவின் தகலவராக பிரயதெ 

கெ லாளரும், கெ லாளராகவும், குழுவின் கெ லாளராக காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டமிடல் 

உத்திய ாகத்தரும் கெ ற்படுவார்கள். 

   பிரநதெ ைட்ட கோணிப் பயன்போட்டுத் திட்டைிடற் குழுவின் தெயல் பங்கு  
 

1. பிரயதெமட்ட காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டமிடலுக்கு உதவுதல் மற்றும் அமுலாக்கல் 

நடவடிக்கககள் 

2. காணிப் ப ன்படுத்தலில் முன்னுரிகம ான துகறககள இனங்காணுதல். 

3. காணிப் ப ன்பாடு கதாடர்பான பிரச்ெகனககள இனங்காணுதல்   

   அவற்றிற்கான பரிந்துகரககளச் கெய்தல். யதகவ ா ின் மாவட்ட காணிப்  

         ப ன்பாட்டுத் திட்டமிடற் குழுவிற்கு முன்கவத்தல். 

4. காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டமிடல் பரிந்துகரகளின் அடிப்பகட ில் குறுகி   

   கால மற்றும் நீண்ட கால கெ ற் திட்டங்ககள த ாரித்தல். அவற்றின்   

   முன்னுரிகமப்படி ஒழுங்குபடுத்தல். இத்திட்டம் பிரயதெ கெ லாளர் பிரிவின்   

    வருடாந்த திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட யவண்டும். 

5. யதகவ ானயபாது மாவட்ட மற்றும் யதெி  மட்ட குழுவிற்கு  பரிந்துகரககள    

வழங்குதல் 

6. காணிககள வழங்கும்யபாதும் மற்றும் ஒதுக்கீடு கெய்யும்யபாதும்,  காணிக்    

கச்யெரி நடாத்த காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டமிடற் குழுவூடாக அவெி மான  

பரிந்துகரககள வழங்குதல். 

7. கபாதுத் யதகவகளுக்காக காணி கக கப்படுத்தல்  காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டமிடற் 

குழுவின் பரிந்துகரகள் மூலம் யமற்ககாள்ளப்படும்.  

8. கிராம மட்ட காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டமிடற் குழுவிற்கு ஆயலாெகன மற்றும் 

வழிகாட்டல் வழங்குதல்.  

9.  எதிர்கால அபிவிருத்திக்காக பிரயதெத்திலுள்ள காணிககள இனங்காணுதல்.  

10. பல்யவறு பாவகனகளுக்கும் காணிககள ஒதுக்கீடு கெய்யும் யபாது காணிப்  

   கபாருத்தப்பாட்டின் அடிப்பகட ில் பரிந்துகரககள வழங்குதல் 

11. பிரயதெ மட்டத்தில் காணிப் ப ன்பாடு பற்றி  தரவுககள உருவாக்கல்,  

     அதகன  மாவட்ட தரவு அடிப்பகடயுடன் இகணத்தல்  
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பிரநதெைட்ட கோணிப் பயன்போட்டுத் திட்டைிடற் குழுவின் அமைப்பு  
 

1. பிரயதெ கெ லாளர் - தகலவர்  

2. காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டமிடல் உத்திய ாகத்தர் - கெ லாளர் 

3. காணி உத்திய ாகத்தர்/ குடிய ற்றத்திட்ட உத்திய ாகத்தர்  

4. விவொ ப் யபாதனாெிரி ர்   

5. கபரும்பாக உத்திய ாகத்தர் - கமத்கதாழில் யெகவகள் 

6. வன உத்திய ாகத்தர்  

7. உதவி நிலஅளகவ அத்தி ட்ெகர்  

8. விரிவாக்க உத்திய ாகத்தர் (யத ிகல/கதன்கன/இறப்பர் )  

9. கால்நகட அபிவிருத்தி யபாதனாெிரி ர்   

  10. சுற்றாடல் உத்திய ாகத்தர்  

  11. விவொ ிகள் அகமப்பின் பிரதிநிதி.  

  12. கபருந்யதாட்ட துகற ில் பிரதிநிதி 

  13. காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டமிடலுடன் ெம்பந்தப்பட்ட அரெ ொர்பற்ற முகவர்  

     அகமப்புகளின் பிரதிநிதி.   

2017ம் ஆண்டில் 300 மாவட்ட காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டமிடற் குழுக் கூட்டங்கள் நடாத்த 

இலக்காகக் ககாள்ளப்படடு 300 கூட்டங்களும் நடாத்தப்பட்டன. ெில பிரயதெ கெ லாளர் 

பிரிவுகளில் அக்கூட்டம் பிரயதெ விவொ  குழுக் கூட்டத்துடன் யெர்த்து நடாத்தப்பட்டதனால் 

ஓதக்கீடு முழுவதும் ப ன்படுத்தப்படவில்கல. ஒவ்கவாரு குழுக் கூட்டத்திற்கும் ரூபா. 

1250.00 ஒதுக்கீடு கெய் ப்பட்டது. 

 
 

2017ம் ஆண்டு  மடதபற்ற பிரநதெ கோணிப் பயன்போட்டுத் திட்டைிடற் குழு 
கூட்டம் 
 
 மன்னார் மாவட்டம்     கிளிகநாச்ெி மாவட்டம் 
மன்னார் நகரம் பிரயதெ கெ லாளர் பிரிவு        கண்டாவகள பிரயதெ கெ லாளர் 
பிரிவு   
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5.4. நதெிய கோணிப் பயன்போடு பற்றிய ஆய்வு  
 

 
இலங்கக ில் காணிப் ப ன்பாடு பற்றி  தகவல்கள் பல்யவறு காலங்களில் கெய் ப்பட்டிருந்தாலும் 

இற்கறப்படுத்தப்பட்ட காணிப் ப ன்பாடு பற்றி  தகவல்கள் இல்லாதிருப்பது காணிப்ப ன்பாட்டுத் 

திட்டமிடலிற்கு அடிப்பகட பிரச்ெகன ாகும். ஆகக ால் கா.ப.ககா.தி.தி இனால் வியஷட 

கெ ற்பாடாக இற்கறப்படுத்தப்பட்ட காணிப் ப ன்பாட்டு வகரபடம் அகமத்தல் கபாதுவான 

வழிகாட்டலுக்ககம  நாடு முழுவதற்கும் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இற்கறப்படுத்தப்பட்ட காணிப் 

ப ன்பாடு பற்றி  தகவல்கள் இல்லாதிருப்பது திகணக்களங்கள், நிறுவனங்கள், அரெ அதிபர், பிரயதெ 

கெ லாளர்கள் தீர்மானங்ககள யமற்ககாள்ளும் யபாது எதிர்யநாக்கும் முக்கி  பிரச்ெகன ாகும். 

இத்திட்டத்தின் ஊடாக இற்கறப்படுத்தப்பட்ட தகவல்ககள வழங்குவதன் மூலம் இப்பிரச்ெகனக்கு 

தீர்வு காணவும் காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டமிடல் கெ ற்பாடுககள யமம்படுத்தவும் 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  

 
யதெி  காணிப்ப ன்பாடு பற்றி  ஆய்வு இத் திகணக்களத்தினால் ஆரம்பிக்கப்பட்டு ள்ளது. 

இவ்யவகலத்திட்டத்தின் முடிவுகள் அரெ அதிபருக்கும், (மாவட்ட கெ லாளர்), பிரயதெ 

கெ லாளருக்கும், மற்றும் ஏகன  நிறவனங்களுக்கும் இற்கறப்படுத்தப்பட்ட காணிப் ப ன்பாடு 

பற்றி  தகவல்ககள கபறுவதற்கு உதவி ாக இருக்கும். எதிர்காலத்தில் ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒரு 

முகற இற்கறப்படுத்தப்படும்.  

 
2017ம் ஆண்டு தீவு முழுவகதயும் உள்ளடக்கி தாக 1:10,000 அளவுத்திட்டத்தில் 1831 

வகரபடதாள்களிலுள்ள காணிப் ப ன்பாடு இற்கறப்படுத்தகல யநாக்கமாக ககாள்ளப்பட்டதில் 

31.12.2017ம் திகதி ில் கவளிக்கள யவகலகள் 1831 வகரபடதாளுக்கும் இற்கறப்படுத்தல் பூர்த்தி 

கெய் ப்பட்டுள்ளது.  

 

5.5. கிரோைிய கோணிப் பயன்போட்டுத் திட்டம்  மடமுமறப்படுத்தல்  
 

இத்திட்டத்தின் யநாக்கம் காணிப் ப ன்பாட்டு பிரச்ெகனகள் அதிகமாக காணப்படும்  கிராமத்தில் 

அல்லது  கிராமயெகவ ாளர் பிரிவிலுள்ள குறிப்பிட்டளவு குடும்பங்ககள கதரிவு கெய்து   

அவர்களின் காணிப் ப ன்பாட்கட விஞ்ஞான ரீதி ாக யமம்படுத்த யதகவ ான வழிகாட்டல் 

வழங்குதலாகும். வியஷடமாக கிராமத்தில் காணிப் ப ன்பாட்டு திட்டமிடல் குழு ஸ்தாபிக்கப்பட்டு 

ப னாளி களினால் காணிப்ப ன்பாடு மற்றும் அதனுடன் ெம்பந்தப்பட்ட பிரச்ெகனகள் அகட ாளங் 

காணப்படும்.   இப்பிரச்ெகனகள தீர்ப்பதற்கு அதனுடன் ெம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்கத கதாடர்பு 

ககாண்டு பிரச்ெகனககள இல்லாமல் கெய்து ப னாளிகள் அவர்களின் நிலத்திற்கு அதிகபட்ெ 

மதிப்கப கபற்றுக் ககாள்ளக் கூடி  வகக ில் திட்டங்கள் நகடமுகறப்படுத்தப்படும். 

இதன் மூலம் மண் பாதுகாப்பு, யெதனப் பெகளகள் பாவித்தல், ஊக்குவித்தல் மூலம் 

நிலத்தின் கபௌதீக இ ல்புககள யமம்படுத்தல், கபாருளாதாரப் ப ிர்கள் மற்றும் நாளாந்த 
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யதகவக்குரி  ப ிர்கள் கெய்கக பண்ணல் யபான்ற பல்யவறு கெ ற்பாடுகள் 

யமற்ககாள்ளப்படும்.  

இது கிராமப்புற காணி உரிகம ாளர்களின் கபாருளாதார வலிகமகமக  கட்டிக ழுப்பு 

வதுடன் யபாெகண மட்டத்கதயும் யமம்படுத்துகிறது. கிராமி  காணிப் ப ன்பாட்டுத் 

திட்டத்தினூடாக மக்களின் அபிவிருத்தி மற்றும் நீண்ட கால நிகல ான அபிவிருத்தி 

ஆகி ன உறுதிப்படுத்தப்படும்.   

 

காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டத்துடன் ெம்பந்தப்பட்ட கபாருத்தமான திட்ட முன்கமாழிவு 

பிரயதெ மட்டத்திலுள்ள அலுவலரால் உருவாக்கப்பட்டு மாவட்ட காணிப் ப ன்பாட்டுத் 

திட்டமிடல் அலுவலகத்தினூடாக தகலகம அலுவலகத்திற்கு ெமர்ப்பிக்கப்படும். திட்டம் 

அனுமதிக்கப்பட்ட பின் உதவிப் பணிப்பாளர் (மாவட்ட காணிப் ப ன்பாடு) அவர்களின் 

யமற்பார்கவ ில் அமுல்ப்படுத்தப்படும். 2017ம் ஆண்டு 300 கிராமி  மாதிரி காணிப் 

ப ன்பாட்டுத் திட்டங்கள் இலக்காகக் ககாள்ளப்பட்டது. 31.12.2017ல் 300 திட்டங்களும் 

கவற்றிகரமாக நிகறவு கெய் ப்பட்டது. திட்டங்கள் ஒவ்கவான்றிற்கும் ரூபா 50,000 

ஒதுக்கப்பட்டது. 
 

2017 ல் அமுல்ப்படுத்தப்பட்ட கிரோைிய கோணிப் பயன்போட்டுத் திட்ட ைோதிரி 
 
       அம்பாகற மாவட்டம் - தமன பிரயதெ கெ லக பிரிவு  
      விழிப்புணர்வுக் கூட்டம் 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       
    களுத்துகற மாவட்டம் கதாடாங்ககாட                    களுத்துகற மாவட்டம் =புளத் ெிங்கள  
         பிரயதெ கெ லக பிரிவு                         பிரயதெ கெ லக பிரிவு - விழிப்புணர்வுக் கூட்டம் 
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5.6. போடெோமலப் பிள்மளகளுக்கும் ெமூகத்திற்கும் விழிப்புணர்வுக் 
கூட்டம்  டத்துதல் 
 
இத்திட்டத்தின் பிரதான யநாக்கம் நிலத்கத உற்பத்திக்கு ப ன்படுத்தல் பற்றி பாடொகலப் 

பிள்களகளுக்கு விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துதலாகும். நிகல ான மற்றும் உகந்த காணிப் 

ப ன்பாட்டுத் திட்டமிடல் விட ம் பாடொகல கல்வி ில் கற்பிப்பதற்கான முக்கி த்துவம் 

தற்யபாத  மற்றும் எதிர்கால முதலீடு ஆகும். இது நாட்டின் எதிர்கால ெந்ததி ினருக்கு 

விகரவான கெய்திககள வழங்குவதற்கு முக்கி  ஊடகமாகும். க.கபா.த. உ ர்தர புவி ி ல் 

பாடத்தின் பாடத்திட்டத்தில் காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டமிடல் விட ம் 

உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளதனால் இத்திட்டம் பாடொகல பிள்களகளுக்கு மிகவும் 

முக்கி த்துவமாகும். கபாருத்தமானதும், ப னுள்ளதுமாகும். தவறான காணிப் 

ப ன்படுத்தகல இல்லாது கெய்தல், ப ன்படுத்தபடாத காணிககள ப ன்படுத்தல், 

குகறவான ப ன்படுத்தலிலுள்ள காணிககள ெிறப்பாக ப ன்படுத்தல், மண், காடுகள் 

மற்றும் நீர் ஆகி வற்கற பாதுகாத்தல் ஆகி வற்றில் ெமூகத்திற்கான விழிப்புணர்கவ 

ஏற்படுத்த உதவுகிறது.     

   
2017ம் ஆண்டில் 300 விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்ெிகள் நடாத்த இலக்காகக் ககாள்ளப்பட்ட தில் 300 

நிகழ்ச்ெிகளும் நடாத்தப்பட்டன. ஒவ்கவாரு கெ ல்முகற விளக்கத்திற்கும் ரூபா 3,000.00 

ஒதுக்கப்பட்டது. 
 

2017ம் ஆண்டு போடெோமலப் பிள்மளகளுக்கும் ெமூகத்திற்கும் விழிப்புணர்வுக் 
கூட்டம்  டோத்தல் 
 
மாத்தகள மாவட்டம் - லக்கல    மாத்தகள மாவட்டம - நாவுல 
பிரயதெ கெ லக பிரிவு அலுவலகர்கள்     பிரயதெ கெ லக பிரிவு கபாதுமக்கள் 
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     பதுகள மாவட்டம் - நந்யதகட்டி                                       களுத்துகற மாவட்டம – பானந்துகற  
                பிரயதெ கெ லக பிரிவு –                      பிரயதெ கெ லக பிரிவு –  
                 டி.எஸ்.யெனநா க ம.வி.                     வாத்துவ   மத்தி  ம.வி.  

      

 

 

 
 
 
 

 

 

5.7. நவறு திட்டங்கள்  

(i) மறுமலர்ச்ெி (புனருத ) சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புத் திட்டம்  
 

ஜனாதிபதி கெ லகத்தினால் வழங்கப்படும் நிதி உதவியுடன் “புனருத ” யதெி  சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புத் 

திட்டம் 2016ம் ஆண்டு கதாடக்கம் கெ ற்படுத்தப்படுகிறது. அதன்படி மண் மற்றும் நீகர பாதுகாக்கவும் 

நீர் ஆதாரங்ககளப் பாதுகாக்கவும் இத்திகணக்களத்தினால் கெ ற்திட்டம் த ாரிக்கப்பட்டு புனருத  

திட்டத்தின் கீழ் கெ ற்படுத்தப்படுகிறது. அதன்படி பின்வரும் யநாக்கங்ககள எடுத்துக் ககாள்வதன் 

மூலம் இது கதாடரும்.  

• நீயரந்து பிரயதெங்ககளப் பாதுகாத்தல் 

• மண் பாதுகாப்பு முகறககள நிறுவுதல்  

• நிலம் வளமிழத்தகல தடுத்தல்  

• உற்பத்தித்திறகன அதிகரித்தல்  

• வளங்குன்றாத காணிப் ப ன்பாட்டு முகறககள யமம்படுத்தல்  

• விவொ  வருமானத்கத அதிகரித்தல்  

2017ம் ஆண்டு 23 மாவட்டங்களில் “புனருத ” யதெி  சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புத் திட்டம் 

நகடமுகறப்படுத்தப்பட்டது. 215 பிரயதெ கெ லக பிரிவுகளில் நிலத்கத பாதுகாக்கவும், யபணவும் நிலப் 

ப ன்பாட்கட யமம்படுத்துவதற்கான முன்கமாழிவு ககள கெ ற்படுத்த 51 மில்லி ன் நிதி 

ஒதுக்கப்ப்பட்டது.   

 

நீயரந்து பிரயதெங்ககளப் பாதுகாத்தல், அவெி மாக பாதுகாக்க யவண்டி  ஆற்றுப் படுக்கககள் மற்றும் 

குளங்களின் ஒதுக்கப்பட்ட பகுதிகள், மண் பாதுகாப்பு யதகவ ான பகுதிகள் மற்றும் விவொ  

யதாட்டங்களில் மண் பாதுகாப்பு ஆகி  கெ ற்பாடுகள் இத்திட்டத்தின் மூலம் மிகவும் 

கவற்றி கடந்துள்ளது.  கீயழ உள்ள புககப்படங்கள் இத்திட்டத்தின் முன்யனற்றத்கத 

காட்டுகின்றன. 
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 இரத்தினபுரி ைோவட்டம் - இம்புல்நப பிரநதெ தெயலோளர் பிரிவு   

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

இரத்தினபுரி ைோவட்டம் - தகோடகதவல பிரநதெ தெயலோளர் பிரிவு 
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 நுவகரலி ா மாவட்டம் - ெங்குரான்கத்த பிரயதெ கெ லாளர் பிரிவு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

களுத்தகற மாவட்டம் - மதுராவல பிரயதெம் 
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மாத்தகற மாவட்டம் - ககாட்டகபால பிரயதெ கெ லாளர் பிரிவு 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   முன்பிருந்த நிகல 

பின்கன  நிகல 
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(ii) தவலிஓயோ திட்டம்  
2015ம் ஆண்டு ைத்திய சுற்றோடல் அதிகோர ெமபயினோல் உடவளமவ  ீர்த்நதக்கத்தின் 

நைல்  ீநரந்து பிரநதெத்மத உள்ளடக்கியதோக (பதுமள தைோனரோகமல ைற்றும் 

இரத்தினபுரி ைோவட்டங்களில் 10 பிரநதெ தெயலோளர் பிரிவுகளில்)  ீநரந்து பகுதிகளின் 

கோணிப் பயன்போடு வமரபடம் ைற்றும் சுற்றோடமல போதுகோப்பதற்கோன பரிந்துமரகமள 

ெைர்ப்பிக்கும் நவமலகள் இத்திமணக்களத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டது. அதன்படி இந்த 

முக்கிய  ீநரந்து பிரநதெத்தில்  ிலத்மத பயன்படுத்துவதற்கோன பரிந்துமர வழங்குவது 

ெம்பந்தைோக இத்திட்டம் நைற்தகோள்ளப்பட்டது. “புனருதய” நதெிய சுற்றுச்சூழல் 

போதுகோப்புத் திட்டத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட  ிதியின் கீழ் ைத்திய சுற்றோடல் அதிகோர ெமபக்கு 

இதற்கோக 4 ைில்லியன்கள்  ிதியுதவி வழங்கப்பட்டது.   

இத்திட்டத்தினூடோக பின்வரும் ந ோக்கங்கமள  ிமறநவற்றுவதற்கு எதிர்போர்க்கப் 
படுகிறது.  
 
 

(i)   சுற்றுசூழல் தோக்கமுள்ள பிரநதெங்கமள அமடயோளங் கோணல் 

(ii)    ிலச்ெரிவு அபோயமுள்ள பிரநதெங்கமள அமடயோளங் கோணல்  

(iii)  இரத்தினக்கல், ைணல் ைற்றும் கனிப்தபோருட்களுள்ள பிரநதெங்கமள    

      அமடயோளங் கோணல்   

(iv)  60%க்கு நைல் ெோய்வுள்ள   பிரநதெங்கமள அமடயோளங்கோணல்   

(v)   வறட்ெி நபோன்ற இயற்மக அனர்த்தங்களோல் போதிக்கப்படும் பகுதிகமள  

     அமடயோளங் கோணல்   

(vi)  வனெவீரோெிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பிரநதெங்கமள அமடயோளங் கோணல்     

(iii)  கோணி வங்கி திட்டம்     
 
இத்திட்டத்தில் இலங்மகயின்  ிலவளங்கள் பற்றிய முழுமையோன தகவல்கமள 

நெகரித்து கோணிப் பயன்போட்டு திட்டைிடும் தெயல்முமற 04 உப தெயல்முமறகளோக 

பிரிக்கப்படும். அதோவது தரவு நெகரித்தல், தரவு வமகப்படுத்தல், கோணிப் பயன்போட்டு 

திட்டம் தயோரித்தல், பின்ததோடர்  டவடிக்மககள் ைற்றும் பயிற்ெி ஆகியன. தகவல் 

ததோடர்போடல் ததோழில்நுட்ப முகவர்  ிறுவனத்தின் (ICTA) ததோழில்நுட்ப பங்களிப்புடன் 
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ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இதனூடோக கோணிப் பயன்போட்டு திட்டைிடல் தெயல்முமற கணிணி 

ையைோக்கப்பட்டதோக இருக்கும். 

 
(iv) வளைிழந்த விவெோய கோணிகமள புனரமைக்கும் திட்டத்தின் கீழ் 

ததரிவுதெய்யப்பட்ட ெிறு  ீநரந்து பிரநதெத்திலுள்ள கோணிகமள 
புனரமைக்கும் திட்டம் தயோரித்தல்  

 
ைகோவலி அபிவிருத்தி ைற்றும் சுற்றோடல் அமைச்ெினூடோக உலக உணவு ைற்றும் 

விவெோய அமைப்பின் (FAO)  ிதி உதவியுடன் ைத்திய ைமலப்பகுதியோன பதுமள, கண்டி 

ைற்றுை நுவதரலியோ ைோவட்டங்களில் ததரிவு தெய்யப்பட்ட ெிறு  ீநரந்து 

பிரநதெங்களிலுள்ள வளைிழந்த விவெோய  ிலங்கமள ைீள புனரமைப்பதற்கோக 

பங்குபற்றும் முமறமய பின்பற்றி கோணிப் பயன்போட்டு திட்டம் தயோரிக்கும் பணி இத் 

திமணக்களத்திற்கு வழங்கப்பட்டது.   

ததரிவுதெய்யப்பட்ட 32 ெிறு  ீநரந்து பிரநதெங்களுக்கு கோணிப் பயன்போட்டுத் திட்டம் 

தயோரிக்கவிருப்பினும் 2017ம் ஆண்டின் இறுதிக் கோலோண்டில் 03 ைோவட்டங்களிலும் 08 

ெிறு  ீநரந்து பிரநதெங்களுக்கு கோணிப் பயன்போட்டு திட்டம் தயோரிப்பதற்கோன ஆரம்ப 

 டவடிக்மககள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. நுவதரலியோ ைோவட்டத்தின் வலப்பமன பிரநதெ 

பிரிவில் ெிறு  ீநரந்து பிரநதெங்களுக்கோன கோணிப் பயன்போட்டு திட்ட  கல் 

தயோரிக்கப்பட்டு பங்கோளர்களின் கருத்துக்கள் தபற்றுக் தகோள்ளப்பட்டுள்ளது. திட்டத்தில் 

தெய்யப்பட்ட நைம்படுத்தல்களுடன் ெில பரிந்துமரகள் ெம்பந்தப்பட்ட 

பங்கோளர்களினோல்  மடமுமறப்படுத்தப்பட்டன. இந்த அனுபவங்களின் அடிப்பமட யில் 

இந்த ஆண்டு ைீதமுள்ள ெிறு  ீநரந்து பிரநதெங்களுக்கோன கோணிப் பயன் போட்டுத் 

திட்டம் தயோரிக்கும் பணிகள் துரிதப்படுத்தப்படும் என எதிர்போர்க்கப்படுகிறது.   

 
(v)  கலோ ஓயோ ஆற்றுப்படுமகயில் உயிர்ப் பல்வமகமைமய போதுகோக்க   
       கோணிப்     பயன்போட்டுத் திட்டம் தயோரித்தல் 
  
உலகளோவிய சுற்றுச்சூழல் வெதி (FEG ( இன் ஏற்போட்டின் கீழ் ைகோவலி அபிவிருத்தி 

ைற்றும் சுற்றோடல் அமைச்ெினூடோக சுற்றுச்சூழல் தோக்கமுள்ள பகுதிகளில் உயிர்ப் 

பல்வமகமை போதுகோப்புத் திட்டம் ைற்றும் சுற்றுச்சூழல்  ிமலயோன தன்மையும் 

 மடமுமறப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த ந ோக்கத்திற்கோக ஐக்கிய  ோடுகள் அபிவிருத்தித் 

திட்டத்தின் (UNDP) ததோழில்நுட்ப உதவி வழங்கப்பட்டு 2015ம் ஆண்டு இத்திட்டம் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இத்திட்டதின்படி கலோஓயோ ஆற்றுப்படுமகயில் உயிர்ப் 

பல்வமகமைமய போதுகோக்க ஒரு முன்நனோடித் திட்டைோக கோணிப் பயன்போட்டுத திட்டம் 
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தயோரித்தல் முன்தைோழியப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பணி இத் திமணக்களத்திற்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதற்நகற்ப 2016ம் ஆணடு நவமலகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 

நதமவயோன உபகரணங்கள தகோள்வனவு தெய்தல் உத்திநயோகத்தர்கள் பயிற்ெி ைற்றும் 

ததோடர்புமடய  டவடிக்மககள் 2016ம் ைற்றும் 2017ம் ஆண்டுகளில்  ிமறவு 

தெய்யப்பட்டது. ஆற்றுப்படுமகக்கோன கோணிப் பயன்போட்டுத் திட்டம் பங்குதோரர்களின் 

ஆதரவுடன் நெகரிக்கப்பட்ட தரவு ைற்றும் தகவல்களின் அடிப்பமடயில் முடிவு 

தெய்யப்பட்டுள்ளது. திட்டம் இந்த ஆண்டு ைோர்ச் ைோதம் அச்ெிடப்பட்டு தவளியிட 

எதிர்போர்க்கப்படுகிறது.  

5.8. 2017ம் ஆண்டு ைோவட்ட ைட்டத்தில்  மடமுமறப்படுத்தப்பட்ட திட்டங்களின்  
      முன்நனற்றம்  

2017ம் ஆண்டில் ைோவட்ட ைட்டத்தில்  மடமுமறப்படுத்தப்பட்ட திட்டங்களின்  

முன்நனற்றத்மத கீநழயுள்ள அட்டவமண கோட்டுகிறது. நைலும் அது ததளிவுபடுத்தப் 

பட்டுள்ளது.  

2017ம் ஆண்டு ைோவட்ட ைட்டத்தில்  மடமுமறப்படுத்தப்பட்ட திட்டங்களின் 

முன்நனற்றம் 
 

திட்டங்கள் இலக்கு தபௌதகீ 
முன்நனற்றம் 

ைோவட்ட கோணிப் பயன்போட்டுத் திட்டைிடல்; குழு கூட்டம்  டத்துதல் 100 78 
பிரநதெ ைட்ட கோணிப் பயன்போட்டுத் திட்டைிடல் குழு கூட்டம்  டத்துதல் 

 
300 300 

கிராமி  காணிப் ப ன்பாட்டுத் திட்டம் நகடமுகறப்படுத்தல்    300 300 
போடெோமலப் பிள்மளகள் ைற்றும் ெமூகத்திற்கோன விழிப்புணர்வுக் கூட்டம் 
 டத்துதல் 
 

300 300 
 

நதெிய கோணிப் பயன்போடு பற்றிய ஆய்வு (வமரபடங்களின் 
எண்ணிக்மக)  

1831 
 

1831 
 

பிரநதெ கோணிப் பயன்போட்டுத் திட்டத்தின் பரிந்துமரகமள அமுலோக்கல் 
( ிகழ்ச்ெித் திட்டங்களின் எண்ணிக்மக) 

50 
 

50 
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