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1. மாநகர மற்றும்  மமல் மாகாண அபிவிருத்தி அமமச்சு 

ததாமைமநாக்கு   

மக்ைளின் சபாருளாதார மற்றும் ஆன்மீை நல்வாழ்வு அமத மபால இயற்கையுடன் ஐக்ைியமான செழிப்பான 
வாழ்க்கைசயான்றிகன உறுதிப்படுத்தும் நிகலமபறான நைர வாழ்க்கைசயான்று. 

பணிக்கூற்று 

ெிறந்த நைர்ப்புற திட்டமிடல், சபாறியியல் திறகமைள், அதி உன்னத நவனீ சதாழில்நுட்பம் மற்றும் உலைின் 
உன்னதமான நகடமுகறைகளப் பயன்படுத்தி,  நாட்டின் மூமலாபாய ரீதியில் முக்ைியமான இடங்ைளில் 
நன்கு திட்டமிடப்பட்ட பசுகமயான, சுத்தமான மற்றும் அழைான நைர்ப்புற குடியிருப்புக்ைகள 
உருவாக்குவதனூடாை  மதெத்தின்  சபாருளாதாரச் செழிப்பிகன அகடதல் மற்றும் இலங்கைவாழ் 
பிரகைைளின் வாழ்க்கைத் தரத்திகன உயர்த்துதல். 

மநாக்கங்கள் 

அகமச்ெின் அடிப்பகட மநாக்ைமாவது, மக்ைளின் வாழ்க்கையின் தரத்திகன உயர் மட்டத்தில் 
முன்சனடுப்பதுடன், நைர்ப்புற பிரமதெங்ைளில் வாழும் மக்ைகள நாட்டின் ெமூைப் சபாருளாதார அபிவிருத்திச் 
செயற்பாட்டின்  பங்குதாரர்ைளாைக் சைாண்டு உறுதிப்படுத்தப்படும் முகறொர் மாற்றங்ைள் மற்றும் 
அபிவிருத்திச்  செயற்பாடுைகள நைர்ப்புறச் ெமுதாயத்திற்குக் சைாண்டு செல்லுவதாகும். இதனூடாை 
இலங்கையிகன, ஆெியாவின் வர்த்தைம், ைப்பல் மற்றும் விமான  மபாக்குவரத்து கமயமாை மாற்றுவதற்கு 
இயலும்.  

இவ் அகமச்ெின் அடிப்பகட சபாறுப்புக்ைளுள், ஒட்டு சமாத்த இலங்கைக்குமான  மதெிய  சபௌதிை 
திட்டத்திகன திட்டமிடுதல், மூமலாபாய, சபாது நைரத் திட்டங்ைகளத் தயாரித்தல் மற்றும்  
செயற்படுத்துதல் உள்ளடக்ைப்படுைின்றது. அமத மபால அடுத்து வரும் ஐந்து ஆண்டுைளினுள்  ஒட்டுசமாத்த 
மமல் மாைாணத்திலும் முழுகமயான  அபிவிருத்திசயான்றிகன  உருவாவாக்கும்  மநாக்ைில், அதகன 
மாநைரசமான்றாை மாற்றுவதற்கு அகமச்சு எதிர்பார்த்துள்ளது. 

மமல் மாைாண பிராந்திய மாநைர அபிவிருத்திச் செயற்பாட்டிகன, இலங்கையில் நீண்டைாலம் ெிறந்தவாறு 
முன்சனடுத்து, நிகலமபறான எதிர்ைாலத்திகன நைர்ப்புறச் செயற்பாட்டிற்கு வழிைாட்டும் அபிவிருத்திக்கு 
மைந்திரமாைக் சைாள்ளப்பட்டு  செயற்படுத்தப்படுைின்றது. நாட்டின் மூமலாபாய ரீதியில் முக்ைியமான 
இடங்ைளில் வெதியான நைர்ப்புற குடியிருப்புக்ைகளத் திட்டமிடுவதற்கு மமலாை அதனூடாை 
நைரமயமாக்ைலின் ைாரணமாை உருவாக்ைப்பட்ட ைழிவு, மெரிைள், ஆற்றல், மபாக்குவரத்து சநரிெல், 
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வாழ்வாதாரத்துடன் சதாடர்புபட்டு எழுந்துள்ள குறிப்பிட்ட பிரச்ெிகனைளுக்குத் 
மதகவயான தீர்வுைகள வழங்குவதற்கும் முயற்ெிக்ைப்படுைின்றது. 

அமமச்சின் கீழுள்ள நியதிச் சமப நிறுவனங்கள், திமணக்களங்கள் மற்றும் 
கருத்திட்டங்கள். 

 

 மதெிய சபௌதிை திட்டமிடல் திகணக்ைளம் 

 நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகப 

 இலங்கை ைாணி மீட்பு மற்றும் அபிவிருத்தி கூட்டுத்தாபனம் 

                அமமச்சின் கீழ் அமுற்படுத்தப்படும் உள்ளூர் நிதியக் கருத்திட்டங்கள். 

 மமற்கு பிராந்திய மாநைர திட்டமிடல் ைருத்திட்டம். 
 சைாழும்பு  நைரிகன அண்டிய திண்மக் ைழிவு முைாகமத்துவ  ைருத்திட்டம் 

 சைாழும்பு துகறமுை அபிவிருத்தி ைருத்திட்டம் 

                அமமச்சின் கீழ் அமுற்படுத்தப்படும் தவளிநாட்டு நிதியக் கருத்திட்டங்கள் 

 மூமலாபாய நைர அபிவிருத்தி ைருத்திட்டம் (ைண்டி, ைாலி, யாழ்ப்பாணம், அனுராதபுரம்) 
 சைாழும்பு நைரிகன அண்டிய நைர அபிவிருத்தி ைருத்திட்டம் 

 பாரிய சைாழும்பு நைரப் மபாக்குவரத்து வகலயகமப்பிகன மமம்படுத்தும் ைருத்திட்டத்தின் நைர 

அபிவிருத்தி ொதனம் (3K). 
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2. அமமச்சின் அமமப்புக் கட்டமமப்பு 

தயவு தசய்து இமணப்பு 01  ஐ பார்க்கவும்.  (பக்க எண்   23) 
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3.  துமைசார் தசயற்பாடு 

3.1 நிர்வாகப் பிரிவு 

3.1.1  தபாறுப்பு  

உரிய பணிைகள விகனத்திறனாைவும், விகரவிலும், தரமாைவும் மற்றும்  சதாடர்ந்தும்  சபாதுவாை அகனவரும் 

ஏற்றுக்சைாள்ளக்கூடிய நிகலகமக்கும் மற்றும் சைாள்கைக்கும் அகமய நிகறமவற்றுதல். 

 

3.1.2  பிரிவின் மூைம் நிமைமவற்ைப்படும் பிரதான பணிகள் 

அகமச்சு உத்திமயாைத்தர்ைளினதும், அகமச்ெர் மற்றும் பிரதி அகமச்ெரின் உத்திமயாைத்தர் குழாமினதும் ெைல 

நிர்வாைச் செயற்பாடுைள், அகமச்ெின் ைீழுள்ள நிறுவனங்ைள் மற்றும் ைருத்திட்டங்ைளில் ைடகமயில் ஈடுபட்டுள்ள 

உத்திமயாைத்தர்ைள் சதாடர்பிலும் அகமச்ெினூடாை நிகறமவற்றப்பட மவண்டிய ெைல தாபனச்  செயற்பாடுைள். 

 

 

3.1.3  அமமச்சின் உத்திமயாகத்தர் குழாம் ததாடர்பிைான விபரங்கள் 

 

ததாகுதி 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

பதவிகளின் 
எண்ணிக்மக 

2016. 12.31 ஆந் 
திகதியன்றுள்ள ஆளணி 

தவற்ைிடங்கள்/மமைதிகம் 

(இருப்பின்) 

ெிமரஸ்ட மட்டம் 34 27 07  (சவற்றிடங்ைள்) 

மூன்றாம் மட்டம் 06 03 03  (சவற்றிடங்ைள்) 

இரண்டாம் மட்டம் 93 59 34  (சவற்றிடங்ைள்) 
ஆரம்ப மட்டம் 46 33 13 (சவற்றிடங்ைள்) 

சமாத்தம் 179 122 57  (சவற்றிடங்ைள்) 
 

 

 அமமச்சின் உத்திமயாகத்தர் குழாமின் மாற்ைங்கள்  

 

ததாகுதி 

2016. 12.31 ஆந் திகதியன்று 

இடமாற்ைம் 
தபற்றுச் தசன்ை 

இடமாற்ைம் 
தபற்று 

வருமகதந்த 
ஓய்வு தபற்ை விைகிய 

ெிமரஸ்ட மட்டம் -  - - 

மூன்றாம் மட்டம் -  - - 

இரண்டாம் மட்டம் 01  01 - 

ஆரம்ப மட்டம் 01  - - 

சமாத்தம் 02  01 - 

 

 

 பயிற்சியளித்தல் 

 உள்ளூர் பயிற்சி – பயிற்சிகள்,  மவமைத்திட்டங்கள் மற்றும் கருத்தரங்குகள். 
 

நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் 
எண்ணிக்மக 

கைந்து தகாண்டவர்களின் 
எண்ணிக்மக 

அமமச்சு ஈடுதசய்துள்ள தமாத்தச்  தசைவு 
(ரூபா.) 

10 112 121,000.00 
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4 

 

 

2016 உள்ளூர் பயிற்சிகள் 

 

# தபயர் மற்றும் பதவி 
கைந்து தகாண்ட 

நிகழ்ச்சித் 
திட்டம்/பாடதநைி 

காைவமரயமை 

01 

அகமச்சு, இகண நிறுவனங்ைள், ைருத்திட்டங்ைளின் ெைல 
நிகறமவற்றுத் தர உத்திமயாைத்தர்ைள் மற்றும் 
பிரிசவான்றிகன பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் இரண்டு 
உத்திமயாைத்தர்ைள் வதீம். 

செயற்திறன் 
குறிைாட்டிைகளத் 
தயாரித்தல்.  

2016.06.10 

02 திரு. எஸ்.ஏ.எஸ்.டீ. ெமரெிங்ை (ைணக்ைாளர்) தம்கமயும் மற்றும் 
தமது குழுவிகனயும் 
ஊக்குவிக்கும் நிைழ்ச்ெித் 
திட்டம். 

2016.06.16 

03 திருமதி. டபிள்யு.எம்.ெீ.எஸ். மை.விமைசுந்தர 

04 
அகமச்ெின் உத்திமயாைத்தர் குழாம் – 40 
உத்திமயாைத்தர்ைள். 

தமிழ்  சமாழி 2016.06.16  
சதாடக்ைம் 

05 திருமதி. டீ.எஸ். ரணதுங்ை (அபிவிருத்தி உத்திமயாைத்தர்) 

அரெ  சைாள்முதல் 
நகடமுகற  
சதாடர்பிலான 
டிப்மளாமா. 

2016.07.02  
சதாடக்ைம் ஒரு 
வருடக்  
ைாலப்பகுதிக்கு 

06 
திருமதி. ஈ.ஏ.என்.மை. எதிரிெிங்ை (அரெ முைாகமத்துவ 
உதவியாளர் II) 
 

ைளஞ்ெியம்  சதாடர்பில் 
உயர் ொன்றிதழ் 
வழங்கும் பாடசநறி. 

2016.07.28 

-08.25  வகர -  05 
நாட்ைள். 

 
07 

 

செல்வி. டீ.டீ. மஞ்ெனாயக்ை  
(அரெ முைாகமத்துவ  உதவியாளர் III) 

தாபன விதிக் 
மைாகவயின் ஏற்பாடுைள்  
சதாடர்பில் 
பயிற்ெியளிக்கும் 
நிைழ்ச்ெித் திட்டம். 

2016.08.11-12 

08 
செல்வி. எச்.மை.ஏ. உதாங்ைி 
(அரெ முைாகமத்துவ  உதவியாளர் III) 

09 
அகமச்ெின் உத்திமயாைத்தர் குழாம் – 40 
உத்திமயாைத்தர்ைள் வகர. 

அலுவலை நகடமுகற  
சதாடர்பில் பயிற்ெி 
நிைழ்ச்ெித் திட்டம். 

2016.11.01 

ஒரு நாள் 

10 
செல்வி. யு.அய். ரத்னெிங்ை 
(அரெ முைாகமத்துவ உதவியாளர் III) 

தாபன விதிக் 
மைாகவயின் ஏற்பாடுைள்  
சதாடர்பில் 
பயிற்ெியளிக்கும் 
நிைழ்ச்ெித் திட்டம். 

2016.11.24-25 

11 
திருமதி. ப.ீவ.ீஎஸ்.ப.ீ பாதுக்ை, 
(அரெ முைாகமத்துவ உதவியாளர் III) 

12 
செல்வி. எச்.மை.ஏ. உதாங்ைி  
அரெ முைாகமத்துவ உதவியாளர் III) 

ஆரம்ப பயிற்ெிப் 
பாடசநறி 2016.11.28 2016.12.09 

13 
திருமதி. ை.ீமை.பி. மல்ைாந்தி  
(அரெ முைாகமத்துவ உதவியாளர் III) 

14 
திரு. எச்.ஏ.எம்.எம். ஹத்துறுெிங்ை 
(அரெ முைாகமத்துவ உதவியாளர் III) 

15 
செல்வி. ய.அய். ரத்னெிங்ை  
(அரெ முைாகமத்துவ உதவியாளர் III) 

16 
செல்வி. டீ.டீ. மஞ்ெனாயக்ை  
(அரெ முைாகமத்துவ உதவியாளர் III) 

 

 தவளிநாட்டுப் பயிற்சியளித்தல். 
 

நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்களின் 
எண்ணிக்மக 

கைந்து தகாண்ட உத்திமயாகத்தர்களின் 
எண்ணிக்மக 

அமமச்சு ஈடுதசய்துள்ள தமாத்தச்  
தசைவு (ரூபா.) 

நிமைமவற்றுத்தரம் நிமைமவற்றுத் தரமற்ை 

 

23 

 

16 01 18,999,016.04 
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5 

 

 

 

 2016 தவளிநாட்டுப் பயிற்சி  மவமைத்திட்டங்கள், கருத்தரங்குகள் மற்றும் தவளிநாட்டுப் பயணங்கள் மற்றும் 
தூதுவர் மசமவ 

     
# தபயர் மற்றும் பதவி பாடதநைி/நிகழ்ச்சித் திட்டம் நாடு காைவமரயமை 

1 

திருமதி. மை.டபிள்யு.ப.ீ 
தயாரத்ன, மமலதிை 
செயலாளர் (நிர்வாைம்) 

சைாள்கை திட்டம், நகடமுகறப்படுத்துதல் 
மற்றும் மதிப்பீடு  செய்தல்  சதாடர்பில் 
ெர்வமதெ நிைழ்ச்ெித் திட்டம்  சதாடர்பிலான 
அறிக்கை. 
 

மமலெியா 2016.05.03 -10 

2 
எந்திரி. ப.ீ சுமரஸ், மமலதிை  
செயலாளர் (நைர அபிவிருத்தி) 
 

இலங்கையின் நைரத் துகற 
உத்திமயாைத்தர்ைளுக்ைான விமெட 
ஆற்றகலக் ைட்டிசயழுப்பும் நிைழ்ச்ெித் 
திட்டம்.  

 

ெிங்ைப்பூர் 2016.08.09 -12 

இலங்கையின் நைரத் துகற 
உத்திமயாைத்தர்ைளுக்ைான விமெட 
ஆற்றகலக் ைட்டிசயழுப்பும் நிைழ்ச்ெித் 
திட்டம் – ெிங்ைப்பூர் ஒத்துகழப்பு 
முயற்ெியாண்கம,  சடமசெக் மன்றம் 
மற்றும் வாழ்வாதார நைரங்ைளின் கமயம். 
 

ெிங்ைப்பூர் 2016.09.05 -09 

சடன்மார்க் மற்றும் மைர்மனியில் திண்மக் 
ைழிவு முைாகமத்துவ வெதி   சதாடர்பில் 
பிமரரிக்ைப்பட்ட  விையம். 
 

சடன்மார்க் 

மற்றும்  

மைர்மனி 
2016.09.18 -23 

மாநைர திண்மக் ைழிவு  சதாடர்பிலான 
எந்திரங்ைகளயும் மற்றும்  
சதாழில்நுட்பத்திகனயும்  பார்கவயிடுதல்.                                                                                       

சைாரியா 2016.11.14 -19  

3 

திரு. மாதவ  கவத்யரத்ன, 
மமலதிை  செயலாளர் 
(மாநைரம்) 

அகமச்ெரின் பிரதிநிதி சைாரியா 
2016.03.10 -17  

2016.05.22 -25  

துருக்ைியுடன்,  சபாருளாதார மற்றும்  
சதாழில்நுட்ப ஒத்துகழப்பு (JCETC) 
சதாடர்பிலான 1 வது கூட்டு குழு கூட்டம். 

துருக்ைி 2016.03.11 -12           

4 
திரு. எச்.ப.ீ லலித் குமார, 
பிரதான ைணக்ைாளர். 

ெர்வமதெ  சைாள்முதல் உச்ெி மாநாடு - 2016  இந்தியா 2016.04.21 -23  

5 

திருமதி. ப.ீ எதிரிெிங்ை, 
ெிமரஸ்ட உதவிச்  
செயலாளர் (நிர்வாைம்) 

ஒருங்ைிகணந்த ைிராமப்புற மற்றும் 
நைரப்புற வளர்ச்ெி மற்றும் 2016 இல் ஆெிய 
நாடுைளுக்ைான வறுகமயிகனத் தணித்தல் 
சதாடர்பிலான ைருத்தரங்கு 

ெீனா  2016.07.08 -28  

6 
திருமதி. எஸ்.டீ. ஶ்ரீயாலதா, 
உள்ளை ைணக்ைாய்வாளர். 

7 
திரு. ஏ.டபிள்யு.எம். ெரத்ெந்ர, 
பணிப்பாளர் (சதாழில்நுட்பம்) 

ெிமாட் பாட்னெிப் அலைினூடாை (UKAS)   
மதெிய  அபிலாகெைகள நிகறமவற்றுதல். மமலெியா 2016.08.21 -26  

8 

திரு. ப.ீஎம்.யு.எஸ். 
பன்னிசைக்ை, பணிப்பாளர் 
(மாநைரம்) 

விரிவான நைரப்  மபாக்குவரத்து 
திட்டமிடல். ைப்பான் 

2016.10.10 -
2016.12.11  

9 

திருமதி. எஸ்.ஆர்.ப.ீஆர்.ை.ீெீ. 
ைன்மனாறுவ, பணிப்பாளர் 
(மாநைர திட்டமிடல்) 

நிகலமபறான அபிவிருத்தி சதாடர்பில் 
ஒருங்ைிகணந்த அணுகுமுகற 

இந்தியா 2016.03.28-2016.04.15 

மமம்பாட்டு நிர்வாைம் – நவனீமயமாக்ைல் 
மற்றும் மாற்று நிைழ்ச்ெித் திட்டம். 

மமலெியா 2016.09.23-2016.10.02 
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# தபயர் மற்றும் பதவி பாடதநைி/நிகழ்ச்சித் திட்டம் நாடு காைவமரயமை 

10 

திரு. எஸ்.ஏ.எஸ்.டீ. ெமரெிங்ை, 
ைணக்ைாளர். 
 

இலங்கைக்ைான  சபாருளாதார அபிவிருத்தி 
மற்றும் நிதி முைாகமத்துவம்  
சதாடர்பிலான ைருத்தரங்கு 2016. 

ெீனா 2016.08.19-2016.09.19 

11 

திருமதி. சை.எம். 
திொனாயக்ை, உதவிச்  
செயலாளர் (நிர்வாைம்) 

அரெ துகற தகலகமத்துவ நிைழ்ச்ெித் 
திட்டம் – ெிவில் மெகவ ைல்லூரி 

ெிங்ைப்பூர் 2016.09.10 -14 

12 

திரு. எம்.மை.எஸ்.என். 
பிரனாந்து, உதவிப் 
பணிப்பாளர் (மாநைரம்) 

அபிவிருத்தியகடந்து வரும் நாடுைளுக்ைான 
ெிமநைபூர்வ நைரத்திகன ஸ்தாபித்தல் 
மற்றும் அபிவிருத்தி  சதாடர்பிலான 
ைருத்தரங்கு 2016. 

ெீனா 2016.08.04 -24 

13 

திருமதி. டீ.என். அத்துமைாரள, 
உதவிப் பணிப்பாளர் (ைாணி 
மற்றும் திட்டமிடல்) 

 

மீட்புக் ைருத்திட்டத்தின் சபாறியியல் 
மற்றும் சுற்றாடல்  அம்ெங்ைகள 
ஆய்வுசெய்வதற்ைான உத்திமயாைபூர்வ 
பணி. 

ெீனா 
2016.12.24 -30 

14 

திருமதி. எல்.ப.ீப.ீ சைாஸ்தா, 
உதவிப் பணிப்பாளர் (நைர 
ைாணி முைாகம) 

15 

செல்வி. பிரியங்ைா 
மெனாரத்ன, உதவிப் 
பணிப்பாளர் (மாநைர 
திட்டமிடல்) 

அபிவிருத்தியகடந்து வரும் நாடுைளுக்ைான 
நைரமயமாக்ைலின் பிராந்திய  சபாருளாதார 
அபிவிருத்தி  சதாடர்பிலான ைருத்தரங்கு – 
2016.  

ெீனா 2016.09.10 -27 

16 

செல்வி. எஸ்.மை. மமனாைா, 
உதவி பணிப்பாளர் (மாநைர 
திட்டமிடல்) 

அபிவிருத்தியகடந்து வரும் நாடுைளுக்ைான 
ெிமநைபூர்வ நைரத்திகன ஸ்தாபித்தல் 
மற்றும் அபிவிருத்தி  சதாடர்பிலான 
ைருத்தரங்கு 2016. 

ெீனா 2016.08.04 -24 

17 

திரு. குமுது ஆரிய ையெிங்ை 
(அபிவிருத்தி உத்திமயாைத்தர் 
III) 
 

அபிவிருத்தியகடந்து வரும் நாடுைளுக்ைான 
உத்திமயாைபூர்வ அபிவிருத்தி உதவி  
சதாடர்பிலான மைாநாடு 2016. 
 

ெீனா 2016.03.08 -29 

 

3.2  கணக்குகள் பிரிவு 

3.2.1 தபாறுப்பு  

அகமச்ெின் பாதீட்டு மதிப்படீ்டின் பிரைாரம் நிதிச்  செயற்பாடுைகளப் பூர்த்தி செய்தல். 

3.2.2 பிரிவினூடாக நிமைமவற்ைப்படும் பிரதான  தசயற்பாடுகள். 

1. அகமச்ெினதும் மற்றும் அகமச்ெின ைீழுள்ள நிறுவனங்ைளினதும் சவளிநாட்டுக் ைருத்திட்டங்ைள்  சதாடர்பில்  

வருடாந்த மதிப்படீுைகளத் தயாரித்து  மதெிய பாதீட்டு திகணக்ைளத்திற்கு முன்கவத்தல் மற்றும் வருடாந்த 
பாதீட்டினூடாை ஒதுக்ைப்படும் ஒதுக்ைீட்டு வகரயகறைளினூடாை  செலவுைகள  முைாகம  செய்து அகமச்ெின் 
ைடகமப்   சபாறுப்பிகன முன்சனடுத்துச்  செல்லுவதற்கு உதவியிகன வழங்குதல். 

2. சபாதுத் திகறமெரிக்கு முன்கவக்ைப்பட மவண்டிய  பின்வரும் ைாலத்திற்குத் மதகவயான அறிக்கைைகள உரிய 

ைாலவகரயகறயினுள் முன்கவத்தல். 

அைிக்மக  காைவமரயமை 

வருடாந்த ைட்டுநிதிப் படிவம் - வருடத்தில், ைடகமயாற்றும் முதலாவது   தினத்தில் 
வருடாந்த ைட்டுநிதியிகனத் திட்டமிடுதல் - வருட ஆரம்பத்தில் 
வருடாந்த ைட்டுநிதி  மைாரிக்கைப் படிவம் - ஒவ்சவாரு மாதமும் ைடகமயாற்றும் முதலாவது தினம் 
வருடாந்தக்  சைாள்முதல் திட்டம் - உரிய வருட ஆரம்பத்தில். 
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3. திகறமெரியுடன் ஒருங்ைிகணப்பிகன முன்சனடுத்து  சவளிநாட்டுக் ைருத்திட்டங்ைள்  சதாடர்பிலும் மற்றும் 
ஏகனய அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டங்ைள் சதாடர்பிலும் ைட்டுநிதியிகனப் சபற்றுக் சைாள்ளுதல் மற்றும் 
அந்நிதியிகனக் ைருத்திட்டங்ைளுக்ைிகடமய பைிர்ந்தளித்தல். 

4. சவளிநாட்டுக் ைருத்திட்டங்ைளின்  நிதிக்  சைாடுப்பனவுைளுக்ைான மைாரிக்கைப் படிவங்ைகள (withdrawal 

application) திகறமெரியினூடாை மத்திய வங்ைிக்கு முன்கவப்பதற்கு  மதகவயான நடவடிக்கை எடுத்தல். 
5. நிதிச் செயற்பாடுைகள முகறொர் வகையில் முன்சனடுத்துச் செல்லுதல், நிதிப் பிரமாணங்ைள், திகறமெரி 

சுற்றுநிரூபங்ைள் மற்றும் ைட்டகளைளுக்ைகமய உரிய  சைாடுப்பனவுைள் மற்றும் ைிகடப்பனவுைகள 
ைணக்ைிடுதல் மற்றும் திகறமெரிக்கு அறிக்கையிடுதல். 

6. அகமச்சு, நியதிச் ெட்டெகப நிறுவனங்ைள் மற்றும்  சவளிநாட்டுக் ைருத்திட்டங்ைளின்   சபாருட் ைணக்சைடுப்பு  
ஆய்வுச்  செயற்பாடுைகள ஒருங்ைிகணப்புச்  செய்தல் மற்றும் உரிய அறிக்கைைகள ைணக்ைாய்வாளர் 
அதிபதிக்கும் மற்றும் ஏகனய நிறுவனங்ைளுக்கும் வழங்குதல்.  

7. சுற்றுநிரூபங்ைளுக்ைகமய உரிய ைணக்கு அறிக்கைைகளத் தயாரித்தல் மற்றும் உரிய நிறுவனங்ைளுக்கு 
குறிப்பிட்ட தினத்தில் வழங்குதல். 

8. ைட்டுப்பாட்டாளர் நாயைத்திற்கு உரிய அறிக்கைைகள வழங்குதல், அகமச்ெின் ைீழுள்ள நிறுவனங்ைளினால் 
அனுப்பப்பட மவண்டிய அறிக்கைைளின் முன்மனற்றத்திகன உறுதிப்படுத்திக்  சைாள்ளுதல். 

9. அகமச்ெின் சைாள்முதல்  செயற்பாடுைள். 
 
 

3.2.3 2016.12.31 ஆந் திகதிய முன்மனற்ைம் 
 

2016   தசைவு அைிக்மக  
 

செலவுத் தகலப்பு - 162 

அமமச்சின் மீண்டுவரும்  தசைவினம். 
சதாகுதி – ஆளுக்குரிய  மவதனாதிைள் மற்றும் ஏகனய மீண்டுவரும்  செலவினம் 
 
 

                                 (ரூ.மில்ைியன்) 

விபரம் ஒதுக்கீடுகள் 
தமாத்தச் 

தசைவு 
சதவதீம் % 

அமமச்சர் அலுவைகம் 

ஆளுக்குரிய மவதனாதிைள் 24.35 24.19 99% 

ஏகனய மீண்டுவரும்  செலவினம் 26.93 21.69 81% 

தமாத்தம் (1) 51.28 45.88 89% 

தாபனம் மற்றும் நிர்வாகச் மசமவகள் 

ஆளுக்குரிய மவதனாதிைள் 77.50 60.70 78% 

ஏகனய மீண்டுவரும்  செலவினம் 937.29 644.01 69% 

முழு சமாத்தம் (2) 1,014.79 704.71 69% 

சமாத்தம் (1+2) 1,066.07 750.59 70% 

 

 
மூைதனச் தசைவினம்                                                   (ரூ.மில்ைியன்) 

                                                                                                 
 

        

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

விபரம் ஒதுக்கீடுகள் தமாத்தச் தசைவு சதவதீம் % 

அமமச்சர் அலுவைகம் 

புனர்வாழ்வு 4.53 3.80 84 % 

கையைப்படுத்தல் 93.30 46.66 50 % 

தமாத்தம் 97.83 50.46 52 % 

 

புனர்வாழ்வு 3.30 2.74 83 % 

கையைப்படுத்தல் 15.61 13.69 88 % 

திறன் விருத்தி 0.50 0.47 94 % 

தமாத்தம் 19.41 16.90 87 % 

முழு தமாத்தம் 117.24 67.36 57 % 
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நகர உட்கட்டமமப்பு வசதிகமள மமம்படுத்துதல்  ததாடர்பிைான மூைதனச்  தசைவு 
 

                                                                                                          (ரூ.மில்லியன்) 
 

விபரம் ஒதுக்கீடுகள் தசைவு 
மகயிலுள்ள 

பற்றுச்சடீ்டுக்கள் 
தமாத்தச்  

தசைவு 
சதவதீம் 

% 

 

தமாத்தம் 12,273.54 8,551.93 1,967. 2 10,519.13 85.7% 

நைர ொதனங்ைள் அபிவிருத்தி 
மற்றும் நைர திண்மக் ைழிவு   
முைாகமத்துவம் 

4,350.20 3,330.83 1,620.9 4,951.73 113 % 

பாலியசைாட  சமனிங் 
ெந்கதயிகன மீளகமப்பதற்கு 
ைாணியிகன  மமம்படுத்துதல். 

303.01 302.91 3.6 306.51 101 % 

துகறமுை நைரக் ைருத்திட்டம் 657.32 656.92 - 656.92 100 % 

சபமர ஏரி புனர்வாழ்வு மற்றும் மீள் 
அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம் 

1350.00 1,200.00 150 1,350.00 100 % 

சமைாசபாலிஸ் அதிைார ெகபயின் 
பாரிய திட்டம் 

87.54 87.40 - 87.40 100 % 

இலங்கை ைாணி மீட்பு மற்றும் 
அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தாபனம் 

1,500.00 1,366.08 - 1,366.08 91 % 

பிமரரிக்ைப்பட்ட சமைாசபாலிஸ் 
அதிைார ெகபயின் ைருத்திட்ட 
அலுவலைங்ைகள ஸ்தாபித்தல். 

78.70 66.28 - 66.28 84 % 

சைாழும்பு நைர மபாக்குவரத்து 
அபிவிருத்தி ைருத்திட்டம் (3K) 

714.10 525.00 - 525.00 74 % 

ைத்தரலியத்த நைர அபிவிருத்தி 
ைருத்திட்டம்  

75.00 51.71 - 51.71 69 % 

மூமலாபாய நைர அபிவிருத்தி 
ைருத்திட்டம் (யாழ்ப்பாணம்)  – GOSL 

60.00 35.55 - 35.55 59 % 

பாரிய  சைாழும்பு  சவௌௌ்ளப் 
சபருக்கு தடுப்பு மற்றும் சுற்றாடல் 
அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம். 
 

1,000.00 218.37 192.7 411.07 41% 

நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகப 1,500.00 607.85 - 607.85 41% 

பாரிய சைாழும்பு  சவௌௌ்ளப் 
சபருக்ைிகனக் 
ைட்டுப்படுத்துவதற்ைான நைர 
சுற்றாடல் நம்பிக்கை நிதியம். 
 

80.00 23.00 - 23.00 29% 

மூமலாபாய நைர அபிவிருத்திக் 
ைருத்திட்டம் (அனுராதபுரம்) GOSL 70.00 17.97 - 17.97 26% 

ைித்தம்பகுவ ைால்வாயிகனச் 
சுத்தம்  செய்தல். 
 

141.55 25.73 - 25.73 18% 

திருமைாணமகல மாவட்டத்தின் 
பிரதான திட்டத்திகனத் 
தயாரித்தல். 

188.00 29.73 - 29.73 16% 

மதெிய  சபௌதிை திட்டமிடல் 
திகணக்ைளம் 

          107.00 6.6 - 6.6 6% 

சடங்கு  மநாயிகனத் தடுப்பதற்கு 
ைால்வாய் மற்றும் நீர்த்மதக்ைங்ை 
களச் சுத்தம்  செய்தல். 
 

11.12 - 

2016  நவம்பர் 23  ஆந் திைதி ஒதுக்ைீடுைள் 
ஒதுக்ைப்பட்டமபாதும் திட்டமிட்ட 
ைருத்திட்டத்திகன நிகறவு செய்து 
பற்றுச்ெீட்டுக்ைகள விடுவிப்பதற்கு இயலாமற்  
மபானது.  
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சதாழில்நுட்பப் பிரச்ெிகனைளின்  ைாரணமாை 2016 ஆம் ஆண்டில் சவளிநாட்டு நிதியத்தின் ைீழ் 
செயற்படுத்தப்பட்ட பாரிய ைருத்திட்டங்ைள் தமது வருடாந்த இலக்ைிகன எட்டியமவகளயில் 
ெிரமங்ைகள எதிர்சைாண்டுள்ளன  

(ரூ.மில்லியன்) 
 

விபரம் ஒதுக்கீடுகள் தசைவு ததாழில்நுட்பப் பிரச்சிமனகள் 

பாரிய சைாழும்பு நைர அபிவிருத்திக் 
ைருத்திட்டம் உலை வங்ைி  
 (Foreign Funds)  

9,000.00 2243.24 

 
உலை வங்ைியுடன் ஏற்படுத்திக் சைாண்ட 
உடன்படிக்கைைளின் பிரைாரம், 
இக்ைருத்திட்டம், 2017.12.31 ஆந் திைதியன்று 
பூர்த்தி  செய்யப்படுதல்  மவண்டும்.  
2016 ஆம் ஆண்டுக்ைான மதிப்படீுைள் 2015 
ஆம் ஆண்டில் தயாரிக்ைப்பட்டது.  2015 
ஆம் ஆண்டில்  இக்ைருத்திட்டம், 
பாதுைாப்பு மற்றும் நைர அபிவிருத்தி 
அகமச்சு, நைர அபிவிருத்தி மற்றும் நீர் 
வழங்ைல் மற்றும் வடிைால் அகமப்பு 
அகமச்சு மற்றும் மாநைர மற்றும் மமல் 
மாைாண அபிவிருத்தி அகமச்சு  மபான்ற 
மூன்று அகமச்சுக்ைளுக்ைிகடமய 
அவ்வப்மபாது மாறுபட்டதுடன், நைர 
அபிவிருத்தி மற்றும் நீர் வழங்ைல் மற்றும் 
வடிைால் அகமப்பு அகமச்ெின் ைீமழ  
மதிப்பீடுைகளத் தயாரித்தல் இடம்சபற்றது. 
அதன் பிரைாரம்  சைாள்முதல்  
செயற்பாடுைகளத் திட்டமிடும்மபாது  
உரிய அகமச்சுக்ைளின் ைீமழயிருந்த 
நிகலயான  சைாள்முதல் குழுக்ைள் 
மற்றும்  சதாழில்நுட்ப மதிப்படீ்டுக் 
குழுக்ைளிகன மீள அகமப்பதற்கு  
மநரிௌ்ட்டது. எவ்வாறாயினும், அவ் 
அகமச்ெின் விடயப் பரப்பு பின்னர்   
மவறு அகமச்சுக்ைளுடன் பிரிந்து  
சென்றுள்ளதுடன்,  சதாழில்நுட்ப 
மதிப்படீ்டு மற்றும்  சைாள்முதல் 
குழுக்ைளின்  சபாறுப்புக்ைள் அதனூடாை 
மாற்றப்பட்டுள்ளது. 2015 ஆம் ஆண்டில் 
தயாரிக்ைப்பட்ட  சைாள்முதல் 
திட்டசமான்றிகன, 2016 ஆம் ஆண்டில்  
செயற்படுத்துவதற்கு  சென்றமபாது   
மமற்குறிப்பிட்ட ைாரணிைள்  
மநரடியாைமவா அல்லது 
மகறமுைமாைமவா தாக்ைத்திகனச் 
செலுத்தியுள்ளது. அக்ைாரணங்ைளால் 
திட்டமிட்டவாறு  ைருத்திட்டங்ைகள  
செயற்படுத்துவதற்கு முடியாமற் மபானதன் 
ைாரணத்தினால் இவ்வருடத்தின் நிதிொர் 
முன்மனற்றம் குகறந்துள்ளது. 
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விபரம் ஒதுக்கீடுகள் தசைவு ததாழில்நுட்பப் பிரச்சிமனகள் 

மூமலாபாய நைர அபிவிருத்திக் 
ைருத்திட்டம் (ைாலி மற்றும் ைண்டி) – 
உலை வங்ைி 
 (தவளிநாட்டு நிதியத்தின்) 

5,810.00 1,544.53 

ைாணிைகள சுவைீரித்துக் சைாள்ளுவதற்கு 
மமலதிை ைாலப்பகுதிசயான்று  சென்றகம, 
திட்டமிடல் மற்றும் உருவாக்குதல் 
செயற்பாட்டின்மபாது,  சதால்சபாருளியல் 
திகணக்ைளத்தின்  அங்ைீைாரம் ைிகடத்தல் 
தாமதமாைியகம, நீர்ப்பாென திகணக்ைளம், 
ைாலி மாநைர ெகப, வதீி அபிவிருத்தி 
அதிைார ெகப  மபான்ற   பங்குதார 
நிறுவனங்ைளின் பங்ைளிப்பு பிரச்ெிகனைள் 
ைாணப்படுதல்  மபான்ற ைாரணங்ைளின் 
ைீழ்   சதரிவு செய்யப்பட்ட 
ைருத்திட்டங்ைகள குறிப்பிட்ட 
ைாலவகரயகறயினுள் வழங்குவதற்கு 
முடியாமற் மபானது. 

பாரிய சைாழும்பு திண்மக் ைழிவு 
முைாகமத்துவக் ைருத்திட்டம் 
 

2,000.00 0.25 

பாதுைாப்பான முகறயில் குப்கப 
கூழங்ைகள அைற்றுவதற்கு 
மதர்ந்சதடுக்ைப்பட்ட ஆற்றுப் படுக்கை 
இடம், வில்பத்து  மதெிய பூங்ைாவின்  
பாதுைாப்பான வலயத்தினுள் 
அகமந்துள்ளகமயின்  ைாரணத்தினால் 
வன ைவீராெிைள் பாதுைாப்பு திகணக்ைளம், 
இந் நிர்மாணிப்பு சதாடர்பில், தனது 
எதிர்ப்பிகன  சவளிப்படுத்தியுள்ளது.  
ஆதலால்,  ைருத்திட்டத்திற்கு, மத்திய 
சுற்றாடல் அதிைார ெகபயின் அங்ைீைாரம் 
ைிகடக்ைப் சபறவில்கல. அதன் பிரைாரம், 
மாற்று இடசமான்று  சதரிவு  
செய்யப்பட்டு அதன் அளகவச்  
செயற்பாடுைள் ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளதுடன், 
பாரிய  சைாடுப்பனசவான்றும் 
இடம்சபறவில்கல. 

 

 

 
3.3  நகர அபிவிருத்திப் பிரிவு 
 

நைர அபிவிருத்தி, திட்டமிடல் மற்றும் ைண்ைாணிப்பு, ைாணி  மபான்ற பிரிவுைள், இவ் அகமச்ெின் ைீழுள்ளன.  
 
 

3.3.1 நகர அபிவிருத்திப் பிரிவு 
 

i. பிரிவின்  தபாறுப்பு 

 

மாநைர மற்றும்  மமல் மாைாண அபிவிருத்தி அகமச்ெின் ைீழுள்ள நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகப மற்றும் ஏகனய 
ைருத்திட்டங்ைளினூடாை இடம்சபற்றுவரும் ெைல  சபாது அபிவிருத்திப்  பணிைளுக்குத் மதகவயான ெட்ட ரீதியான 
அனுமதியிகன வழங்குதல் மற்றும் ஒருங்ைிகணப்புச்  செயற்பாடுைகள முன்சனடுத்தல். 

ii.  நகர அபிவிருத்தி பிரிவினூடாக இடம்தபற்று வரும் பிரதான  தசயற்பாடுகள். 

மாநைர மற்றும் மமல் மாைாண அபிவிருத்தி அகமச்ெின் ைீழுள்ள நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகப மற்றும் ஏகனய 
ைருத்திட்டங்ைளின் ஒருங்ைிகணப்பு மற்றும் ைண்ைாணிப்புச்  செயற்பாடுைள், அகமச்ெரகவ விஞ்ஞாபனங்ைகள 
ைண்ைாணித்தல், உரிய அங்ைீைாரத்திகன வழங்குதல், நைர அபிவிருத்தி அதிைாரப் பிரமதெங்ைகளப் பிரைடனஞ் 
செய்தல், நைர அபிவிருத்தி திட்டங்ைகளப் பிரைடனஞ் செய்தல் சதாடர்பிலான செயற்பாடுைகள ைண்ைாணித்தல்,  
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அங்ைீைாரத்திகன வழங்குதல், நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகபக்ைான  சபாது முகறப்பாடுைள், ெட்டவிமராத 
நிர்மாணிப்புைள் மற்றும் அரெ நிறுவனங்ைளினூடாை முன்கவக்ைப்படும்  ைடிதங்ைள்  சதாடர்பிலான  உரிய  
செயற்பாடுைள். 
 

அமதமபால, அகமச்சுக்கு ைிகடக்கும்  திகறமெரி ஒதுக்ைீடுைளினூடாை சுைித்த புரவர நிைழ்ச்ெித் திட்டத்திகன 
அமுற்படுத்துதல், ைண்ைாணித்தல் மற்றும் மதிப்படீு  செய்தல். 

iii. 2016.12.31 ஆந் திகதிய முன்மனற்ைம்    

மமற்குறிப்பிட்ட ii இல் குறிப்பிடப்பட்ட பிரதான  செயற்பாடுைள், பின்வரும்  விடயங்ைளின் ைீழ் இடம்சபற்றுள்ளன.  
 

 வதீி அபிவிருத்தி அதிைார ெகபயினூடாை ைாணியிகன அபைரித்தல் சதாடர்பிலான ெட்டங்ைள், ெட்ட திட்டங்ைள் 
மற்றும் ஒழுங்கு விதிைளுக்குரிய  செயற்பாடுைகள ஒருங்ைிகணத்தல். 

 நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகபக்குரிய  ைாணியிகன அபைரிப்பதற்கு உரிய அதிைார ெகபயினூடாை 
முன்கவக்ைப்படும் அகமச்ெரகவ முன்சமாழிவு வகரவுைகள பரீட்ெித்தல் மற்றும் ைண்ைாணித்தல். 

 ைாணியிகன அபைரிப்பதற்கு உரிய அகமச்ெரகவ விஞ்ஞாபனங்ைகள,  சைௌரவ அகமச்ெர் அவர்ைளின் 
அங்ைீைாரத்திற்சைன முன்கவத்தல் மற்றும் அகமச்ெரகவத் தீர்மானங்ைள் சதாடர்பில் உரிய செயற்பாடுைகள 
நிகறமவற்றுதல். 

 வர்த்தைக் ைருத்திட்டங்ைள், கைத்சதாழில் ைருத்திட்டங்ைள், முதலீட்டுச் ெகபக் ைருத்திட்டங்ைள், நைர அபிவிருத்தி 
திட்டமிடல் ைருத்திட்டங்ைள், அரெ நிறுவனங்ைள், நியதிச் ெட்ட ெகபைள், மத, சதாண்டு நிறுவனங்ைள் மற்றும்  
ெமூை  மெகவைள் நிறுவனங்ைள் சதாடர்பிலான ைாணிைகள குத்தகை வழங்குவதற்கு உரிய ைடித 
ஆவணங்ைகளப் பரீட்ெித்தல் மற்றும் நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகபக்குரிய  வடீகமப்புப் பிமரரகணத் 
திட்டங்ைள் மற்றும் ெந்கதக் ைட்டிடத்  சதாகுதியிகன அபைரித்தல் சதாடர்பில் நடவடிக்கை எடுத்தல். 

 மமற்குறிப்பிட்ட ைாணிைகள அபைரிப்பதற்ைான 1978 ஆம் ஆண்டின் 41 ஆம் இலக்ை நைர அபிவிருத்தி அதிைார 
ெகபச் ெட்டத்தின் 18.1 வது பிரிவின் ைீழ் விடயத்திற்குப் சபாறுப்பான அகமச்ெரின் அங்ைீைாரத்திகனப் சபற்றுக் 
சைாள்ளுவதற்குத்  மதகவயான நடவடிக்கை எடுத்தல். 

 சுைித்த புரவர  ைருத்திட்டத்தின் ைீழ்  விகலமனு மைாரும் ஆவணங்ைகளப் பரீட்ெித்து விகலமனு மைாருதல், 
விகலமனுக்ைகளத் திறத்தல், மதிப்பிடுதல், வழங்குதல், முன்மனற்ற மீளாய்விகன முன்சனடுத்தல், 
ஆமலாெகன நிறுவனங்ைளினூடாை வழங்ைப்படும் பற்றுச்ெீட்டுக்ைகள பரிமொதித்து நிதிக் சைாடுப்பனவு 
உறுதிச்ெீட்டுக்ைகளத் தயாரித்து  சைாடுப்பனவுக்சைன ைணக்குப் பிரிவுக்கு முன்கவத்தல். 

 மஹமை மித்துமரா (Mahamaga Mithuro) ைருத்திட்டம் சதாடர்பிலான ைடகமைகள முன்சனடுத்தல். 

 ைாணிைகள அபைரிப்பதற்சைன ைனாதிபதி அலுவலைம், அகமச்சுச்ைள் மற்றும் ஏகனய நிறுவனங்ைளினூடாை 
முன்கவக்ைப்பட்ட ைடிதங்ைள் சதாடர்பில் ைண்ைாணித்தல் மற்றும் ஒருங்ைிகணப்புச் செய்தல். 

 ைாணி ைட்டகளச் ெட்டத்தின் (மீள ஒப்பகடப்பு) ைீழ் நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகபக்கு உரித்தான 
சொத்துக்ைளில் அத்துமீறி குடியிருப்மபார்ைகள அைற்றுதல் மற்றும் உரிய  சொத்திகன மீள ஒப்பகடப்பதற்ைாை 
1979 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்ை அரெ ைாணியிகன மீளஒப்பகடக்கும் ெட்டத்தின் ைீழ் முன்கவக்ைப்படும் 14(2) 
ப ீ பிரிவின் ைீழான ொன்றிழிகனப் பரிமொதித்தல்,  தயாரித்தல் மற்றும் அரெ ைாணி உகடகமயிகன மீள 
ஒப்பகடக்கும் ெட்டத்தின் ைீழ் முன்கவக்ைப்படும் 14 (2) ப ீபிரிவின் ைீழான ொன்றிதழிகன  சைௌரவ அகமச்ெர் 
அவர்ைளின் அங்ைீைாரத்திற்சைன முன்கவத்தல் மற்றும் அதன் தீர்மானங்ைளுக்ைிணங்ை  செயற்படுதல். 

 நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகபயின் நைர அபிவிருத்தி ைருத்திட்டங்ைளுக்ைான அகமச்ெரகவ விஞ்ஞாபனக் 
ைண்ைாணிப்பு, அங்ைீைாரத்திற்ைாை முன்கவத்தல் மற்றும் அகமச்ெரகவத் தீர்மானங்ைள் சதாடர்பில் உரிய 
பின்னூட்டல்  செயற்பாட்டிகன முன்சனடுத்தல். 

 நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகபயினால் நைரப் பிரமதெங்ைசளன பிரைடனஞ் செய்தல்  சதாடர்பில் 
ஒருங்ைிகணப்புச் செயற்பாட்டிகன முன்சனடுத்தல். 

 பின்வரும் ைருத்திட்டங்ைளின் அகமச்ெரகவப் பத்திரங்ைள் மற்றும் ஏகனய அங்ைீைாரங்ைளுக்ைாை 
முன்கவக்ைப்படும்  ைடிதங்ைகளக் ைண்ைாணித்தல் மற்றும் உரிய திருத்தங்ைள் முன்சனடுக்ைப்பட்டதன் பின்னர் 
சைௌரவ அகமச்ெர் அவர்ைளின் அங்ைீைாரத்திற்ைாை முன்கவத்தல். 

 

o துகறமுை நைர ைருத்திட்டம்,  

o மூமலாபாய நைர அபிவிருத்தி ைருத்திட்டம். 
o பாரிய சைாழும்பு தகலநைரிகன அண்டிய நைர அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம்.  
o திருமைாணமகல மாவட்டம் சதாடர்பில் பிரதான திட்டத்திகனத் தயாரித்தல். 
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 மனிங் ெந்கதக் ைட்டிடத்  சதாகுதியிகன மறுெீரகமப்புக்கும் ைருத்திட்டம்  சதாடர்பில் விகலமனு மைாருதல், 
விகலமனுக்ைகளத் திறத்தல், மதிப்பிடுதல், வழங்குதல் மற்றும் முன்மனற்ற மீளாய்விகன முன்சனடுத்தல். 

 சவௌௌ்ளப்சபருக்ைிகனக் ைட்டுப்படுத்தல் மற்றும் நீர் முைாகமத்துவ நிகலயத்திகன அகமக்கும் ைருத்திட்டம்  
சதாடர்பில், விகலமனுக்ைகள மைாருதல், விகலமனுக்ைகளத் திறத்தல், மதிப்பிடுதல், வழங்குதல் மற்றும் 
முன்மனற்ற மீளாய்விகன முன்சனடுத்தல். 

 

3.3.2 திட்டமிடல் மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு 

i. தபாறுப்பு 

வருடாந்த ஒதுக்ைீடுைளின் பிரைாரம், அகமச்சு, இகண நிறுவனங்ைள், திகணக்ைளங்ைள் மற்றும் 
ைருத்திட்டங்ைளினூடாை இடம்சபறுவதற்கு உத்மதெிக்ைப்பட்டுள்ள அபிவிருத்தி மவகலத்திட்டங்ைள் சதாடர்பிலான 
தைவல்ைகள உள்ளடக்ைி அகமச்ெின் வருடாந்த  செயற்பாட்டுத் திட்டத்திகனத் தயாரித்தல், உரிய செயற்பாட்டு 
நிறுவனங்ைளுக்கு அதகன முன்கவத்தல், அதன் வருடாந்த திட்டம் அமுற்படுத்தப்படும் முகறகம  சதாடர்பில் 
ைண்ைாணித்து உரிய வழிைாட்டல்ைகள முன்சனடுத்தல் மற்றும் அதன் முன்மனற்றத்திகன உரிய பகுதியினருக்கு 
அறிக்கையிடுதல் இப்பிரிவின்  சபாறுப்பாகும்.   

ii. பிரிவினூடாக நிமைமவற்ைப்படும் பிரதான தசயற்பாடுகள் 

அகமச்சு ொர்பில் வருடாந்தம் அமுற்படுத்தும்  முன்மனற்றத்திகனக் ைண்ைாணித்தல், உரிய நிறுவனங்ைளுக்கு அது 
சதாடர்பில் அறிக்கையிடுதல், அகமச்சுக்கு இகணக்ைப்பட்ட நிறுவனங்ைளின் திட்டம், ைண்ைாணிப்பு, முன்மனற்ற 
மீளாய்வு செயற்பாடுைகள ஒருங்ைிகணத்தல், அகமச்சு மற்றும் இகண நிறுவனங்ைளினூடாை  மதெிய திட்டமிடல் 
திகணக்ைளத்திற்கு முன்கவக்ைப்படும் ைருத்திட்ட  பிமரரகணைள் சதாடர்பில்  மதகவயான ஒருங்ைிகணப்புச் 
செயற்பாடுைகள முன்சனடுத்தல் மற்றும் பாதீட்டு விவாதத்திற்சைன பாராளுமன்றத்திற்கு முன்கவத்தல்  சதாடர்பில் 
அகமச்ெின் முன்மனற்ற அறிக்கையிகனத் தயாரித்தல். 

 
 

iii. 2016.12.31 ஆந் திகதிய முன்மனற்ைம்  

 2016 ஆம் ஆண்டின் அகமச்ெின் செயற்திட்டத்திகன தயாரித்தல் மற்றும் உரிய நிறுவனங்ைளுக்கு 
உரிய ைாலவகரயகறயினுள் முன்கவத்தல். 

 பாதீட்டு விவாதம்  - 2017  சதாடர்பில் பாராளுமன்றத்திற்கு முன்கவப்பதற்ைாை “முன்மனற்ற அறிக்கை – 

2016” ஐ தயாரித்தல்.  

 2016  ஆம் ஆண்டில் நாடுபூராவும் செயற்படுத்துவதற்கு எதிர்பார்த்த  பல்மவறான  நிைழ்ச்ெித் 
திட்டங்ைளுக்சைன நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகபயினூடாை முன்கவத்த 11 ைருத்திட்ட 
முன்சமாழிவுைகள மதெிய திட்டமிடல் திகணக்ைளத்திற்கு முன்கவத்தல். 

 இலங்கை மத்திய வங்ைியின் வருடாந்த அறிக்கை – 2016 ஐ தயாரிப்பதற்கு இவ்வகமச்சுக்ைான  
தைவல்ைகள முன்கவத்தல். 

 அகமச்ெின் வருடாந்த திட்டத்திகன  நகடமுகறப்படுத்துதல் சதாடர்பில் முன்மனற்ற 
அறிக்கைைகளத் தயாரித்து  ைனாதிபதி செயலைம், மதெிய பாதீட்டு திகணக்ைளம், ைருத்திட்ட 
முைாகமத்துவ மற்றும் ைண்ைாணிப்பு திகணக்ைளம் மற்றும்  உரிய  ஏகனய நிறுவனங்ைளுக்கு 
முன்கவத்தல். 

 

 

3.3.3 காணிப் பிரிவு  

i. தபாறுப்பு 

 

அகமச்ெின் ைீழுள்ள மதெிய சபௌதிைத் திட்டமிடல் திகணக்ைளம், நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகப, இலங்கை ைாணி 
மீட்பு மற்றும் அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தாபனம் மற்றும் அகமச்ெின் ைீழ் அமுற்படுத்தப்படும் அபிவிருத்திக் 
ைருத்திட்டங்ைளினூடாை  இடம்சபற்று வரும் ெைல சபாது அபிவிருத்திச் செயற்பாடுைள் சதாடர்பில் 
அந்நிறுவனங்ைளின்  மதகவப்பாட்டிற்ைகமய, ைாணிச் சுவைீரிப்பு மற்றும் அரெ ைாணிைகள ஒப்பகடத்தல் சதாடர்பில் 
உதவுதல் மற்றும் அகமச்ெின் ொர்பில் நிறுவனங்ைளுக்ைிகடமய ஒருங்ைிகணப்புச்  செயற்பாட்டிகன முன்சனடுத்தல். 
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ii. காணிப் பிரிவினூடாக நிமைமவற்ைப்படும் பிரதான தசயற்பாடுகள்.  
 

மாநைர மற்றும்  மமல் மாைாண அபிவிருத்தி அகமச்ெின் ைீழுள்ள  மதெிய  சபௌதிைத் திட்டமிடல் திகணக்ைளம், 
நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகப, இலங்கை ைாணி மீட்பு மற்றும் அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தாபனம் மற்றும் அகமச்ெின் 
ைீழ் அமுற்படுத்தப்படும் அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டங்ைளினூடாை  நிகறமவற்றப்படும் அபிவிருத்திப் பணிைள்  
சதாடர்பில் ைாணிைகளச் சுவைீரித்தல், ஒப்பகடத்தல், நிலம்  கையைப்படுத்துதல் மற்றும் மறுெீரகமத்தல்  
சதாடர்பில்  அகமச்ெின் ொர்பில் ஒருங்ைிகணப்புப் பணி மற்றும் அதனுடன்  சதாடர்பான  ஏகனய செயற்பாடுைகள 
முன்சனடுத்தல். 

iii. 2016.12.31 ஆந் திகதிய முன்மனற்ைம்   

 

அகமச்ெின் ைீழுள்ள பின்வரும் நிறுவனங்ைள் மற்றும் ைருத்திட்டங்ைளின் மூலம் ைிகடக்ைப்  சபறும்  
மவண்டுமைாளுக்ைகமய, பின்வரும் ைருத்திட்டங்ைளுக்ைான  ைாணிைகளச் சுவைீரித்தல், ஒப்பகடத்தல், ைாணிைகள  
கையைப்படுத்துதல் மற்றும் மறுெீரகமத்தல் சதாடர்பில் அகமச்ெின் ொர்பில் ஒருங்ைிகணப்புப் பணி மற்றும் 
அதனுடன்  சதாடர்பான  ஏகனய செயற்பாடுைள் நிகறமவற்றப்பட்டுள்ளன. 

நைர மறுமலர்ச்ெி ைருத்திட்டம்  

 சைாழும்பு  தகலநைரிகன அண்டிய நைர அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம் 

 மூமலாபாய நைர அபிவிருத்தி ைருத்திட்டம் 

 விஞ்ஞான மற்றும்  சதாழில்நுட்ப நைரக் ைருத்திட்டம் 

 சுைித்த புர ைருத்திட்டம். 
 விழித்சதௌச்  செய்மவாம்  சபாலன்னறுகவயிகன (பிபிசதமு சபாலன்னறுகவ) 
 ைம்பைா நைர அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம் 
 ஹம்பாந்மதாட்கட  சபரும்பாைம் ைருத்திட்டம் 
 ைண்டி சபரும்பாைம் ைருத்திட்டம் 
 மபராசதனிய நைர அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம் 

 அனுராதபுரம் ெமுதாய நைர அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம் 
 இரத்தினபுரி புதிய நைர அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம் 

 

 

3.4 மாநகர திட்டமிடல் பிரிவு 

3.4.1 தபாறுப்பு 
 

சைாள்கைைகளத் தயாரித்தல், மூமலாபாயங்ைகள அகடயாளங் ைாணுதல், மாநைர ஆரம்பம் மற்றும்  சதாடர்பான 
ைருத்திட்டங்ைகள அங்ைீைரித்தல், அமுற்படுத்துதல் மற்றும் முன்மனற்ற மீளாய்வு. 
 

3.4.2  பிரிவினூடாக நிமைமவற்ைப்படும் பிரதான தசயற்பாடுகள் 

 
 மமற்குப் பிராந்திய விமான நைர அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம்,  மமற்குப் பிராந்திய நிர்வாை நைர அபிவிருத்திக் 

ைருத்திட்டம், மமற்குப் பிராந்திய சதாழில்நுட்ப நைர அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம், மமற்குப் பிராந்திய ைடல்ொர் நைர 
அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம்,  மமற்குப் பிராந்திய மபாக்குவரத்து அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம்,  மமற்குப் பிராந்திய 
திட்டமிடல் ைருத்திட்டம் மற்றும் ைருத்திட்ட ஒருங்ைிகணப்பு அலைினூடாை அமுற்படுத்தப்படும் ைருத்திட்டங்ைள் 
மற்றும் அபிவிருத்திச் செயற்பாடுைகள ஒருங்ைிகணத்தல், ைண்ைாணிப்பு மற்றும் மதிப்பிடுதல். 
 

 மாநைர ஆரம்பம், திட்டமிடல் சதாடர்பிலான சதாழில்வாண்கம நிபுணர்ைகள உள்ளடக்ைி பல்மவறான 
நிறுவனங்ைள், ெமூை குழுக்ைகள விழிப்புணர்வூட்டுவதனூடாை அவர்ைளின் ைருத்துக்ைகளப்  சபற்றுக் 
சைாள்ளுதல், அக்ைருத்துக் சைாள்கைைகளத் தயாரித்தல் மற்றும் ைருத்திட்டங்ைகள அமுலாக்குவதற்குப்  
பயன்படுத்துதல். 

 

 மாநைர அபிவிருத்திக்ைான ைருத்திட்டங்ைகள அமுற்படுத்துவதற்குத்  மதகவயான முதலீடுைகள வழங்குவகத 
மநாக்ைாைக் சைாண்டு பல்மவறான ெர்வமதெ நிறுவனங்ைள் மற்றும் தூதரைங்ைளுடன் ஒருங்ைிகணப்பிகன 
முன்சனடுத்தல் 
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 மாநைர ைருத்திட்டங்ைகள அமுற்படுத்துவகத மநாக்ைாைக் சைாண்ட புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கையிகன 
கைச்ொத்திடுதல்  சதாடர்பில் செயற்பாடுைகள ஒருங்ைிகணத்தல். 

 

 அகமச்ெின் விடயப் பரப்பிற்கு உரித்தான பல்மவறான ெர்வமதெ தினக்  சைாண்டாட்டத்திகன  மநாக்ைாைக் 
சைாண்ட  கவபவம் (உதாரணம், உலை நைரங்ைளின் தினம்) மற்றும் அகமச்ெின்  ைீழான ஏகனய உள்ளூர்  
கவபவம், அகமச்ெின்  ஏகனய பிரிவுைள் மற்றும் அகமச்ெின் ைீழுள்ள நிறுவனங்ைளுடன் இகணந்து  
ஒருங்ைிகணப்புச்  செயற்பாட்டிகன முன்சனடுத்தல். 
 

 சைௌரவ அகமச்ெரின் தகலகமயுடன் அகமச்ெில் வாரந்மதாறும் நடாத்தப்படும் முன்மனற்ற மீளாய்வுக் 

கூட்டத்திகன ஒருங்ைிகணத்தல். 

 
 

 இலங்கை ைாணி மீட்பு மற்றும் அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தாபனம் மற்றும் மதெிய  சபௌதிைத் திட்டமிடல் 
திகணக்ைளத்துடன் சதாடர்பான அபிவிருத்திச்  செயற்பாட்டு ைருத்திட்டங்ைள், ைாணியுடன் சதாடர்பான  
செயற்பாடுைகளக் ைண்ைாணித்தல் மற்றும் ஒருங்ைிகணத்தல். 

 

 
 
 

 மாநைர ைருத்திட்டங்ைள், இலங்கை ைாணி மீட்பு மற்றும் அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தாபனத்துடன் சதாடர்பான சபாது 
முகறப்பாடுைள்  சதாடர்பில்  செயற்படுதல். 

 

 மாநைர ைருத்திட்டங்ைள்  சதாடர்பில், இலங்கை ைாணி மீட்பு மற்றும் அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தாபனம் மற்றும் 
மதெிய சபௌதிை திட்டமிடல் திகணக்ைளத்துடன்   சதாடர்பான அகமச்ெரகவப் பத்திரங்ைகளத் தயாரித்தல் 
மற்றும் மதகவயான அங்ைீைாரங்ைகளப்  சபற்றுக் சைாள்ளுதல். 
 

 மாநைர ைருத்திட்டங்ைளுடன்  சதாடர்பான பாராளுமன்ற வினாக்ைளுக்கு விகடைகளத் தயாரிப்பகத 
ஒருங்ைிகணத்தல். 

 

 மாநைர ைருத்திட்டங்ைளுடன் சதாடர்பான செயற்குழு அகமப்பிகன ஒருங்ைிகணத்தல். 
 

 ைருத்திட்ட மதிப்படீ்டுக் குழுவிகன ஒருங்ைிகணத்தல். 
 

 ெிறு நைரங்ைளில் உட்ைட்டகமப்பு வெதிைகள  மமம்படுத்துவதற்சைன சுைித்த புரவர மற்றும் ெிைிசலல் தைன 
நிைழ்ச்ெித் திட்டங்ைகள அமுற்படுத்துதல். 
 

 சைாழும்பு, ைளுத்துகற மற்றும் ைம்பைா  மபான்ற  மாவட்டங்ைளுடன்  சதாடர்பான பன்முைப்படுத்தப்பட்ட 
பாதீட்டு நிைழ்ச்ெித் திட்டம், மதெியக் சைாள்கைைகள,  சபாருளாதார விவைார அகமச்சு மற்றும் உரிய மாவட்டச் 
செயலைங்ைளுடன் இகணந்து ஒருங்ைிகணப்புச் செயற்பாடுைகள முன்சனடுத்தல் மற்றும் ைருத்திட்டங்ைகள 
அங்ைீைரித்தல். 

 
 

 

 மாநைர ைருத்திட்டங்ைளுடன் சதாடர்பான செயற்பாட்டுத் திட்டங்ைகளத் தயாரித்தல் மற்றும் அதன் 
முன்மனற்றத்திகன மீளாய்வு செய்தல். 
 

 

 

 
 

3.4.3  2016.12.31 ஆந் திகதிய முன்மனற்ைம் 

 
 

   மமல் மாகாண  பிராந்திய மகாநகர ஆரம்ப திட்டத்திமன  அங்குரார்ப்பணஞ் தசய்தல். 

மாநைர ஆரம்பத் திட்டத்திகன அங்குரார்ப்பணஞ் செய்யும் நிைழ்வு, 2016.01.29  ஆந் திைதி, சைாழும்பு 07,  சுதந்திர 

ெதுக்ைத்தில்  நகடசபற்றது.  மாநைர மற்றும் மமல் மாைாண அபிவிருத்தி அகமச்ெின் சைௌரவ அகமச்ெர் மற்றும் 
சைௌரவ பிரதி அகமச்ெரின் அகழப்பின் மபரில் அதிமமதகு ைனாதிபதி  அவர்ைளின் தகலகமயிலும் மற்றும் 
சைௌரவ  பிரதமரின் மமன்கமயான பங்ைளிப்புடனும் நடாத்தப்பட்ட  இவ் கவபவத்தில்  பல்மவறான மதத் 
தகலவர்ைள், அகமச்ெரகவ அகமச்ெர்ைள் மற்றும் மாைாண ெகப அகமச்ெர்ைள் உட்பட பிரதான அரெியல் 
பிரமுைர்ைள்,  அரெ அதிைாரிைள், ெர்வமதெ அகமப்புக்ைளின் பிரதிநிதிைள்,  ெிமரஸ்ட அரெ உத்திமயாைத்தர்ைள், 
நிறுவனத் தகலவர்ைள் மற்றும் பல்மவறான சதாழில்வாண்கமயாளர்ைள் ைலந்து சைாண்டனர். 
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மமல் மாகாண பிராந்திய மாநகர அங்குரார்ப்பணம்  ததாடர்பில் சர்வமதச ஒத்துமழப்பு, 
சந்மதயிமன அமமத்தல், ஊக்குவிப்பு மற்றும் முதலீட்டு  வாய்ப்புக்கமளப் தபற்றுக் தகாள்ளுதல் 
 

மாநைர பிரதான திட்டத்தின் ைீழ் அகடயாளங் ைாணப்பட்டுள்ள ைருத்திட்டங்ைகள அமுற்படுத்துவதற்குத் மதகவயான 
முதலீடுைகள சபற்றுக் சைாள்ளுவதற்கு  சவளிநாட்டுப் பிரதிநிதிைளுடன், கூட்டங்ைள், ைலந்துகரயாடல்ைகள 
நடாத்துதல், சவளிநாட்டு மநரடி முதலீடுைகள மமம்படுத்துவதற்கு உதவியிகன சபற்றுக் சைாள்ளக்கூடிய ெில 
பங்குதார நாடுைளுடன் வலுவான இராைதந்திர உறவுைகள  (G to G) ஏற்படுத்திக் சைாள்ளுவதற்கு மதகவயான 
ஆரம்பச் செயற்பாடுைகள முன்சனடுத்தல், இரு தரப்பு மற்றும் பல தரப்பு ைலந்துகரயாடல்ைள், புரிந்துணர்வு 
உடன்படிக்கைைள் மற்றும்  ஏகனய உடன்படிக்கைைகள கைச்ொத்திடுதல், வர்த்தை மாநாடுைளில் ைலந்துசைாள்ளுதல் 
மற்றும்  மாநைர  செயற்பாடுைகள  ெர்வமதெ ரீதியில் மமம்படுத்துதல் மபான்ற செயற்பாடுைள்  இதன் ைீழ் 
நிகறமவற்றப்பட்டுள்ளன.  

 

புரிந்துணர்வு உடன்படிக்மகயிமன (MoUs) மகச்சாத்திடுதல். 

 

 மாநைர மற்றும் மமல் மாைாண அபிவிருத்தி அகமச்சு மற்றும் “ெீமன்ஸ்” நிறுவனத்துடன் புரிந்துணர்வு 
உடன்படிக்கைசயான்று, 2016 மம மாதம் 16  ஆந் திைதி கைச்ொத்திடப்பட்டகம. 

 மாநைர மற்றும் மமல் மாைாண அபிவிருத்தி அகமச்சு மற்றும் சைாரியக்  குடியரெின்  ைாணி, 
உட்ைட்டகமப்பு வெதிைள் மற்றும் மபாக்குவரத்து அகமச்சுக்ைிகடமய புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கைசயான்று 

2016 மம மாதம் 24 ஆந் திைதி கைச்ொத்திடப்பட்டகம. 

 மாநைர மற்றும் மமல் மாைாண அபிவிருத்தி அகமச்சு மற்றும் ெிங்ைப்பூர் ெர்வமதெ வர்த்தை ெகபயுடன்  
புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கைசயான்று, 2016.07.18 ஆந் திைதியன்று கைச்ொத்திடப்பட்டகம. 

 

இரு தரப்பு கைந்துமரயாடல்கள், மவமைத்திட்டங்கள் மற்றும் மிஷன்மசமவ 

 

 2016  ஏப்ரல் 25  ஆந் திைதி  இலண்டனில்  இடம்சபற்ற சுற்றுலாக்ைிகடமய  உலைிமலமய 
உயர்தரமான பிரைாெமான  ைட்டிடசமான்றான  ைிறிஸ்ரல்  ைட்டிடம் சதாடர்பிலான ைற்கை ஆய்வுச் 
சுற்றுலாவுக்கு ைலந்துசைாள்ளுவதற்கு  சைௌரவ  அகமச்ெர்  அவர்ைளுக்கு முடியுமாைவிருந்ததுடன், 
இக்ைட்டிட எண்ணக்ைருவிகன மமல் மாைாண பிராந்திய மாநைர  அபிவிருத்திக்குப் 
பயன்படுத்துவதற்குள்ள  இயலுகமயிகன  அலெி  ஆராய்தல் இச்சுற்றுலாவின் மநாக்ைமாைவிருந்தது. 

 “மமல் மாைாண பிராந்திய  மாநைர  ைருத்திட்டத்தினுள்  உயர் முன்னுரிகமயிகனக் சைாண்ட 
முதலீடுைள்”  என்ற  சதானிப்சபாருளின் ைீழ். இலங்கை – ைப்பான் ஒத்துகழப்பு  வட்ட மமகெ  
ைலந்துகரயாடசலான்று 2016.06.03 ஆந் திைதி நடாத்தப்பட்டது. 

 விஞ்ஞான மற்றும் சதாழில்நுட்ப நைரங்ைள் மற்றும் வான் மைாபுரங்ைகள நிர்மாணிக்கும் 
செயற்பாடுைளுக்கு திட்டசமான்றிகனத் தயாரிப்பதற்கு  உதவியிகனப் சபற்றுக் சைாள்ளும் மநாக்ைில். 
சைாரியாவின்  நில, உட்ைட்டகமப்பு வெதிைள் மற்றும் மபாக்குவரத்து உப அகமச்ெர் ைலாநிதி Kyung 

Hwan Kim அவர்ைளுடன்  இரு தரப்பு ைலந்துகரயாடசலான்று  2016.06.20 ஆந் திைதி நடாத்தப்பட்டது. 
 வர்த்தை மற்றும் முதலீட்டு  வாய்ப்புக்ைள் மற்றும் புதிய அபிவிருத்தி ைருத்திட்டங்ைள் சதாடர்பில், 

சுவடீன் -  இலங்கை வர்த்தை  ெகபயின்  செயலாளர்  நாயைமான திரு. Lei fohlson அவர்ைளுடன்  
இருதரப்பு ைலந்துகரயாடசலான்று 2016.06.27 ஆந் திைதி நடாத்தப்பட்டது. 

 

 இலங்கையில் ஆெிய அபிவிருத்தி வங்ைியின் (ADB)  வைிபாைம் சதாடர்பில் 2016.07.07 ஆந் திைதி 
இடம்சபற்ற  சபாருளாதார வழிைாட்டல் ஆய்வில்  அரெ உத்திமயாைத்தர்ைள்  உட்பட  பல்மவறான  
பங்குதாரர்ைளுடன், பிமரரிக்ைப்பட்ட சைாழும்பு – திருமைாணமகல சபாருளாதார  வழிைாட்டல்  
சதாடர்பில் ைலந்துகரயாடப்பட்டது. 
 

 அகமச்ெின் ெிமரஸ்ட உத்திமயாைத்தர்ைள், இகணந்த நிறுவனங்ைள்  மற்றும் மாநைர திட்டமிடல் 
ைருத்திட்டத்தின் நிபுணர்ைகளக் சைாண்ட  குழுசவான்றினால் மைர்மனின்  ெீமன்ஸ் நிறுவனத்துடன்  
இகணந்து  மாநைரத்திகன திட்டமிடும் செயற்பாட்டிற்ைான நவனீமயப்படுத்துதல் சதாடர்பில் 
2016.07.14 ஆந் திைதி மவகலத்திட்டசமான்று நடாத்தப்பட்டது. 

 

 சைௌரவ அகமச்ெரினால் மைர்மனியின் பிரதான  நைர நிர்மாண  நிறுவனசமான்றில் 
முன்சனடுக்ைப்பட்ட  சுற்றுலாவுக்ைிகடமய ெிமநைபூர்வமான  சூழலுடன்கூடிய  நைர நிர்மாண 
சதாழில்நுட்பம் மற்றும் மைர்மனியில் சபாதுப் மபாக்குவரத்து மெகவயிகன மமம்படுத்துவதற்கு ெமூை 
மற்றும் சதாழில்நுட்ப பிரிவுைள் சதாடர்பில் ைலந்துகரயாடல்ைள்  இடம்சபற்றன.  
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மமல் மாகாண பிராந்திய மாநகர ஆரம்ப திட்டம் ததாடர்பில் விழிப்புணர்வூட்டுதல். 
 

மாநைர பிரதான திட்டம் சதாடர்பில்  அரெியல்வாதிைள் (பாராளுமன்ற, மாைாண ெகபைள் மற்றும் பிரமதெ ெகபைள்) 
உட்பட ஏகனய அரெ உத்திமயாைத்தர்ைகள விழிப்புணர்வூட்டும் ெில நிைழ்ச்ெித் திட்டங்ைள், சைாழும்பு, ைளுத்துகற, 
ைம்பைா மபான்ற  மாவட்டங்ைளிலுள்ள  பிரமதெ செயலைப் பிரிவுைகள உள்ளடக்குமாறு நடாத்தப்பட்டது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மமல் மாகாண பிராந்திய மாநகர ஆரம்ப திட்டம் ததாடர்பில்  விழிப்புணர்வூட்டும்  நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்  
ததாடர்பிைான விபரங்கள் – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மமல் மாகாண பன்முகப்படுத்தப்பட்ட  பாதடீ்டு நிகழ்ச்சித் திட்டம் (DCB) 

 

இந் நிைழ்ச்ெித் திட்டத்தின் ைீழ் மமல் மாைாணத்தினுள் ரூபா. 658.98 மில்லியன் சபறுமதியிகனக் சைாண்ட  3,197 
ைருத்திட்டங்ைள் செயற்படுத்தபட்டுள்ளன. 
 
 

பன்முகப்படுத்தப்பட்ட  பாதீட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீமழ  தசயற்படுத்தப்படும்  கருத்திட்டங்கள் ததாடர்பிைான 
விபரங்கள் – 2016 

 
  
சிறு நகரங்களில் தபாதுப் பயன்பாட்டு வசதிகமள மமம்படுத்துதல். 

 

மமல் மாைாணத்திலுள்ள ெிறு நைரப் பிரமதெங்ைளின் உட்ைட்டகமப்பு வெதிைகள மமம்படுத்துவதற்கு,  2016 ஆம் 
ஆண்டில் 91 ைருத்திட்டங்ைகள செயற்படுத்துவதற்சைன ரூபா. 52.35 மில்லியன் செலவு செய்யப்பட்டுள்ளது. 
 

 

 

சிறு நகரங்களில் தபாதுப் பயன்பாட்டு வசதிகமள  மமம்படுத்தும் கருத்திட்டங்கள்  ததாடர்பிைான விபரங்கள். 
 

 

 

 

மாவட்டம் 
நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் 

எண்ணிக்மக 

சைாழும்பு 13 

ைளுத்துகற 2 

ைம்பைா 10 

தமாத்தம் 25 

மாவட்டம் 
கருத்திட்டங்களின் 

எண்ணிக்மக 

கருத்திட்டப் தபறுமதி 
(ரூ.மி.) 

மவறு விடயங்கள் 

சைாழும்பு 1,505 260.80 உரிய பிரமதெ செயலைங்ைளூடாை 
ைருத்திட்டங்ைள் 

அமுற்படுத்தப்படுைின்றன. 
 

ைம்பைா 969 249.54 

ைளுத்துகற 723 148.64 

தமாத்தம் 
3,197 658.98 

மாவட்டம் 
கருத்திட்டங்களின் 

எண்ணிக்மக 
கருத்திட்டப் தபறுமதி (ரூ.மி.) மவறு விடயங்கள் 

சைாழும்பு 39 26.15 உரிய பிரமதெ 
செயலைங்ைளூடாை 
ைருத்திட்டங்ைள் 

அமுற்படுத்தப்படுைின்றன. 
 

ைம்பைா 5 7.21 

ைளுத்துகற 47 18.99 

தமாத்தம் 91 52.35 
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3.5 ததாழில்நுட்ப பிரிவு 

3.5.1 பிரிவின் தபாறுப்பு 

 
 

அகமச்ெரகவக் சைாள்முதல் குழுக்ைகள ஒருங்ைிகணத்தல் மற்றும் அதில் எடுக்ைப்படும் தீர்மானங்ைகள, 
அகமச்ெின் ைீழுள்ள நிறுவனங்ைள், ைருத்திட்டங்ைளினூடாை செயற்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல். 
 

அகமச்ெின் உத்திமயாைபூர்வ இகணயத் தளத்திகன மும்சமாழியிலும் ெரியான வகையில்  நாளதுவகரப்படுத்தல், 
அலுவலைச் செயற்பாடுைள் சதாடர்பில்  ெைல அகமச்சுக்ைளின் உத்திமயாைத்தர்ைளுக்கு  பிரச்ெிகனயில்லாது ைணனி  
மெகவசயான்றிகன வழங்குதல், ெைல அகமச்சுக்ைளின் நிகறமவற்று உத்திமயாைத்தர்ைளுக்கு உத்திமயாைபூர்வ 
மின்னஞ்ெல் முைவரியிகன வழங்ைி சதாடர்ச்ெியாை  இகணய வகலயகமப்புக்ைகள  வழங்குதல், தரத்தில் உயர் 
ைணனி மற்றும் ஏகனய தைவல் சதாழில்நுட்ப ைருவிைகள வழங்குவதற்கு மதகவயான சதாழில்நுட்ப  
ஆமலாெகனைகள வழங்குவகத முன்சனடுத்து, தைவல் சதாழில்நுட்ப பிரதிநிதித்துவ  நிறுவனம், ஏகனய அரெ 
நிறுவனங்ைளுடன்  ஒருங்ைிகணப்புச் செயற்பாடுைகள முன்சனடுத்து, “இ அரெ எண்ணக்ைருவிகன” மநாக்ைாைக் 
சைாண்ட  அரெ மெகவசயான்று  சதாடர்பில் வழிைாட்டுதல். 
 

 
 

3.5.2 பிரிவினூடாக நிமைமவற்ைப்படும் பிரதான தசயற்பாடுகள் 

 
 

 சைாள்முதல் சதாடர்பிலான குழுக்ைகள நியமிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல். 
 

 சைாள்முதல் கூட்டங்ைகள ஒருங்ைிகணத்தல். 
 

 

 சைாள்முதல் தீர்மானங்ைகளத் தயாரித்தல் மற்றும் அவற்றிகன உரிய நிறுவனங்ைளுக்கு முன்கவத்தல். 
 

 விகலமனுக்ைகள திறப்பதற்குத் மதகவயான நடவடிக்கை எடுத்தல். 
 

 

 சைாள்முதல் அறிக்கைைகள மாதாந்தம் நாளதுவகரப்படுத்தி திகறமெரிக்கு முன்கவத்தல். 
 

 ெைல நிகறமவற்று உத்திமயாைத்தர்ைளுக்கும் உத்திமயாைபூர்வ மின்னஞ்ெல் முைவரிசயான்றிகன 
வழங்குதல் சதாடர்பில் நடவடிக்கை எடுத்தல். 
 

 

 வகலயகமப்பு வெதிைகள சதாடர்ந்து  முன்சனடுத்துெ செல்லுதல் மற்றும் உரிய ஒருங்ைிகணப்புச் 
செயற்பாடுைகள முன்சனடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல். 

 

 அகமச்ெின் தைவல் சதாழில்நுட்பம் சதாடர்பில் வன்சபாருள் மற்றும் சமன்சபாருள் பிரச்ெிகனைகளத் 
தீர்த்தல், அகமத்தல் மற்றும் பயன்பாட்டாளர்ைளிகன விழிப்புணர்வூட்டுதல். 
 

 

 ைணனித் திட்டம் சதாடர்பில் பாதுைாப்பான ைடவுச் சொற்ைகள வழங்குதல் மற்றும் ைணனிப் 
பயன்பாட்டாளர்ைளின் ைணக்குைகள முைாகம செய்தல். 
 

 அகமச்ெின் தைவல் சதாழில்நுட்ப ைருவிைள் சதாடர்பில் சைாள்முதல் செயற்பாடுைளில் விபரக் 
குறிப்பிகனத் தயாரித்தல் மற்றும் சதாழில்நுட்ப  மதிப்படீ்டுக் குழுக்ைளின் செயற்பாடுைகள 
முன்சனடுத்தல். 
 

 

 தைவல் சதாழில்நுட்ப விடயத்திற்ைான  தைவல்ைகள, தைவல் சதாழில்நுட்ப நிறுவனம் மற்றும் ஏகனய 
நிறுவனங்ைளுடன் ஒருங்ைிகணத்தல். 

 
 

3.5.3  2016.12.31 ஆந் திகதிய முன்மனற்ைம் 
 

 ைருத்திட்ட சைாள்முதல் செயற்பாடுைகள சவற்றிைரமாை  பூர்த்தி செய்து சரண்டரிகன வழங்குதல்.  

 அகமச்ெின் இகணயத் தளத்திகன www.megapolismin.gov.lk என்ற சபயரில் விளம்பரப்படுத்துதல். 
 

 

http://www.megapolismin.gov.lk/
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3.6 உள்ளக கணக்காய்வுப் பிரிவு 

3.6.1 தபாறுப்பு  

 

நிறுவன மநாக்ைங்ைகள எட்டச் செய்வதற்கு நிதிப் பிரமாணம், தாபன விதிக்மைாகவ மற்றும் அடிக்ைடி 
சவளியிடப்படும்  பல்மவறான சுற்றுநிரூபங்ைளுக்ைகமய நிறுவனம் செயற்படுைின்றதா என்பகத  ஆய்வு செய்தல். 

3.6.2  பிரிவினூடாக நிமைமவற்ைப்படும் பிரதான தசயற்பாடுகள். 
 

 வருடாந்த ைணக்ைாய்வுத் திட்டத்திகனத் தயாரித்தல். 
 முைாகமத்துவ மற்றும் ைணக்ைாய்வுக் குழுக்ைகளக் கூட்டுதல் 

 அகமச்ெின் வருடாந்த உள்ளைக் ைணக்ைாய்விகன முன்சனடுத்தல் 

 சவளிநாட்டு உதவியிகன அடிப்பகடயாைக் சைாண்ட ைருத்திட்டங்ைகள ைணக்ைாய்வு செய்தல். 
 மாநைர மற்றும் மமல் மாைாணத் திட்டத்திகன ைணக்ைாய்வு செய்தல். 
 மாநைர மற்றும் மமல் மாைாணத் திட்டத்தின் ைீழான ைருத்திட்டங்ைகள ைணக்ைாய்வு  செய்தல். 
 நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகபயின் செயற்பாடுைகளக் ைண்ைாணித்தல் 

 ைாணி மீட்பு மற்றும் அபிவிருத்தி கூட்டுத்தாபனத்தின் செயற்பாடுைகளக் ைண்ைாணித்தல். 
 மதெிய சபௌதிை திட்டமிடல் திகணக்ைளத்தின் செயற்பாடுைகள ைண்ைாணித்தல். 
 விமெட புலனாய்வுைகள நடாத்துதல். 

 

3.6.3 2016.12.31 ஆந் திகதிய முன்மனற்ைம் 

  

 3.6.2  இல் குறிப்பிட்டவாறு பிரிவினூடாை நிகறமவற்றப்பட்டு  வரும் பிரதான செயற்பாடுைகள  நிகறமவற்றுதல் 
சதாடர்பில்  உரிய வருடத்தின் ைணக்ைாய்வுத் திட்டத்தின் பிரைாரம் ைணக்ைாய்வுச்   செயற்பாடுைள் 
இடம்சபற்றுள்ளன. 

 

 

4.  அமமச்சின் கீழ் காணப்படும் நியதிச் சட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் திமணக்களங்கள். 

  மதசிய தபௌதிக திட்டமிடல் திமணக்களம் 

 

1946 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆம் இலக்ை நைர மற்றும் ைிராமிய திட்டக் ைட்டகளச் ெட்டத்தினூடாை நிறுவப்பட்டுள்ள 
நைர மற்றும் ைிராம திட்டத் திகணக்ைளம், 2000 ஆம் ஆண்டின் 49 ஆம் இலக்ை  நைர மற்றும் ைிராம திட்ட 
(திருத்தம்)  ெட்டம், ஆைஸ்டு 9 ஆந் திைதி இலங்கை பாராளுமன்றத்தினூடாை ஏைமனதாை 
அங்ைீைரிக்ைப்பட்டுள்ளதுடன், அதனூடாை மதெிய சபௌதிை திட்டமிடல் திகணக்ைளத்திகன  (NPPD) ஸ்தாபிப்பதற்கு 
உத்திமயாைபூர்வ அனுமதி ைிகடத்தது. இத்திருத்தங்ைளின் ைீழ் மதகவயான நிர்வாைம்ொர் நடவடிக்கையிகன 
எடுத்தல், நைர அபிவிருத்தி, நிர்மாணம் மற்றும் சபாதுப் பயன்பாடுைள் அகமச்ெினால் 2001 மம மாதம் 21 ஆந் திைதி 
மதெிய சபௌதிை திட்டமிடல் திகணக்ைளத்திகன ( NPPD) முகறொர்ந்த  வகையில் ஸ்தாபிப்பது 
ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளது. 
 

 

ெட்டத்தின் மூலம் ைிகடக்ைப் சபற்ற அதிைாரங்ைளின் பிரைாரம், மதெிய சபௌதிை திட்டமிடல் திகணக்ைளத்தினூடாை  
இலங்கையின் முதலாவது மதெிய சபௌதிை திட்டக் சைாள்கை மற்றும் திட்டம்  2007 ஆம் ஆண்டில் தயாரிக்ைப்பட்டு 
நிகறவு செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், 2011 ஆம் ஆண்டில் அது ெட்டமாக்ைப்பட்டது. பல்மவறான ைாரணங்ைகளக் 
ைவனத்திறக் சைாண்டதன் பின்னர் 2017 ஆம் ஆண்டில் அதகன நாளதுவகரப்படுத்துவதற்கு மதகவயான  
அடிப்பகட 2016 ஆம் ஆண்டில் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. அமதமபால மலாலுைஸ்சவவ – அனுராதபுர புதிய நைர 
ைருத்திட்டம், ஆன்மீை நைரங்ைகள உருவாக்குதல், ஆன்மீை நிகலயங்ைகள உருவாக்குதல்,  ைதிர்ைாமம்  புனித பூமி 
அபிவிருத்தி,  பிபிசதமு சபாலன்னறுகவ மாவட்ட அபிவிருத்தி ைருத்திட்டம் மபான்றன சபௌதிை திட்டமிடல் 
திகணக்ைளத்தினூடாை  இடம்சபற்று வரும் பிரதான அபிவிருத்தி ைருத்திட்டங்ைளாகும்.      
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சமப 

ஒருங்ைிகணந்த திட்டமிடல் மற்றும் நைர அபிவிருத்தி விடயத்திற்குப் சபாறுப்பான அகமச்ெரினால்  பிரைடனஞ் 
செய்யப்பட்ட  பிரமதெங்ைளின்  சபாருளாதார, ெமூை மற்றும் சபௌதிை  அபிவிருத்திச் செயற்பாட்டிற்கு 
எழுச்ெிசபறுதல்  சதாடர்பில் 1978 ஆம் ஆண்டின் 41 ஆம் இலக்ைப்  பாராளுமன்றச் ெட்டத்தினூடாை நைர 
அபிவிருத்தி அதிைார ெகப ஸ்தாபிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

2016 ஆம் ஆண்டில் நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகபயினூடாை  பல்மவறான  ஒதுக்ைீடுைளின் ைீழ் 17 
ைருத்திட்டங்ைள் செயற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஒன்றிகணந்த அபிவிருத்தி திட்டங்ைகள இறுதிக் ைட்டம் வகர 
செயற்படுத்துதல், சபாது  ஆமலாெகன திட்டங்ைகள முன்சனடுத்தல், நைர அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டங்ைளுக்கு 
ைாணிைகள சுவைீரித்தல்,  ைாணி மமம்பாட்டிற்குத் மதகவயான உட்ைட்டகமப்பு வெதிைகள மமம்படுத்துதல், 
மமம்படுத்தப்பட்ட  நைர மெகவைகள உறுதிப்படுத்துவதற்கு  மதகவயான ைட்டிடங்ைகள நிர்மாணித்தல், நிலத்திகன 
அழகுபடுத்துதல்  மற்றும்  ைாணி மமம்பாட்டினூடாை  மமம்படுத்தப்பட்ட சபாது  நைரங்ைகள உருவாக்குத்தல்   
மபான்றன பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன.  

 இைங்மக காணி மீட்பு மற்றும் அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தாபனம்  

இலங்கை ைாணி மீட்பு மற்றும் அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தாபனம் என்பது 1976 ஆம் ஆண்டின் 27 ஆம் இலக்ைச் 
ெட்டத்தினாலும், 1982 ஆம் ஆண்டின் 52 ஆம் இலக்ைச் ெட்டத்தினாலும், 2006 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்ைச் 
ெட்டத்தினாலும் திருத்தஞ்  செய்யப்பட்ட, 1968 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்ை  சைாழும்பு மாவட்ட (ெட்ட நிலப் 
பிரமதெங்ைள்) ைாணி மீட்பு மற்றும் அபிவிருத்திச் ெகபச் ெட்டத்தின் ைீழ் அடிப்பகடயில் ஸ்தாபிக்ைப்பட்டுள்ள 
கூட்டுத்தாபனச் ெகபசயான்றாகும். 

             2016 ஆம் ஆண்டின் கூட்டுத்தாபனத்தின் மூலம் ைால்வாய்ைகளப் பராமரித்தல்,  நைர அபிவிருத்திச் செயற்பாடுைகள 
முன்சனடுத்தல், ஈர நிலங்ைகள முைாகம செய்தல்,  சபாறியியல் ஆமலாெகனைகள வழங்குதல், 
ைடற்ைகரமயாரத்தில் மணல் விற்பகனயிகன முன்சனடுத்தல், உள்ளூர் உரத்திகனப் பயன்படுத்தி ைலப்பின 
உரங்ைகள உற்பத்தி செய்யும்  ொத்திய வளக் ைற்கை மபான்றன  இடம்சபற்றுள்ளன.  

 

5. அமமச்சினால் அமுற்படுத்தப்பட்ட அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்கள். 

5.1  தவளிநாட்டு நிதியத்தின் கீழ் அமுற்படுத்தும் கருத்திட்டங்கள் 

 தகாழும்பு  தமைநகரிமன அண்டிய நகர அபிவிருத்திக் கருத்திட்டம். 

 

இக்ைருத்திட்டத்தின் ைீழ் சைாழும்பு மற்றும் அதகன அண்டிய பிரமதெத்தின் நைர அபிவிருத்தியிகன 
மமம்படுத்துவதற்ைாை இலங்கை அரசு, மீளகமப்பு மற்றும் அபிவிருத்திக்ைான  ெர்வமதெ வங்ைியினூடாை ெலுகை 
அடிப்பகடயின் ைீழ் நிதி வெதிைகள சபற்றுள்ளது. 
 

சைாழும்பு நீர் நிகலைகள அண்டிய வளமான பிரமதெத்தின் சவௌௌ்ளப்சபருக்குத் தாக்ைங்ைகளக் குகறத்தல்,  சதரிவு  
செய்யப்பட்ட மாதிரி முதலீடுைளினூடாை பிரமதெ மட்டத்தில் உட்ைட்டகமப்பு வெதிைள்,  மெகவ புனர்வாழ்வு, 
மமம்படுத்துதல் மற்றும் முன்சனடுத்துச்  செல்லுதல் சதாடர்பில் சைாழும்பு நைரிகன அண்டி அகமயப் சபற்ற 
உள்ளூராட்ெி நிறுவனங்ைளின் இயலுகமயிகன வலுவூட்டுதல் மபான்ற  மநாக்ைங்ைகளத் சதாகலமநாக்ைாைக் 
சைாண்டு அமுற்படுத்தப்படும் இக்ைருத்திட்டத்திற்கு உலை வங்ைியினூடாை ைடன் வெதிைள் வழங்ைப்படுைின்றன.  
ைருத்திட்டத்தின்  சமாத்தச் செலவு  அ. சடா. 223 மில்லியன் (மீளக் குடியமர்த்துதல், தீர்கவயுடன் மற்றும் 
தீர்கவயற்ற) என்பதுடன் ைருத்திட்டக் ைாலவகரயகற 2012 யூகல மாதம்  10 ஆந் திைதியிலிருந்து  எதிர்வரும் 
ஐந்து வருடங்ைளாகும். 
 

இக்ைருத்திட்டத்தன் ைீழ் தகலநைரிகன அண்டிய  பிரமதெங்ைளில்  சவள்ளப்சபருக்கு ஏற்படுதல் சதாடர்பில் 

ைாரணமான சபௌதிை மற்றும்  ெமூை சபாருளாதார தாக்ைங்ைகளக் குகறத்தல், 5 வருட ைாலவகரயகளயினுள் 

புறநைர் மற்றும் மாைாண மட்டத்தில் உட்ைட்டகமப்பு வெதிைகள நகடமுகறப்படுத்துதல் மற்றும் பராமரித்தல் 
சதாடர்பில் மதகவயான சமாத்த ஆற்றலிகன மமம்படுத்துதல் மபான்ற  பிரதான மநாக்ைங்ைளிகனக் சைாண்டு 
சவள்ளப்சபருக்ைிகனக் ைட்டுப்படுத்துதல், உட்ைட்டகமப்பு வெதிைகள மமம்படுத்துதல் மற்றும் நிறுவனம்ொர்  
ஆற்றலிகன மமம்படுத்துதல் மபான்றகவ சதாடர்பில் மதகவயான செயற்பாடுைள்  இடம்சபற்றுள்ளன. 
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 சைாழும்பு  தகலநைரிகன அண்டிய பகுதிைளின்  சவள்ளப்சபருக்கு பாதிப்பிகனக் குகறக்கும் 
மற்றும் நைரச் சுற்றாடல் நம்பிக்கை நிதியம். 

 

இலங்கை அரெின் மவண்டுமைாளுக்கு எதிசராலியாை ெர்வமதெ அபிவிருத்திச் ெங்ைத்தினால்  சைாழும்பு 
தகலநைரிகன அண்டிய பிரமதெத்திகன, சவௌௌ்ளப்சபருக்கு பாதிப்பற்ற  சூழசலான்றாை உறுதிப்படுத்துவதற்கு 
இந்நிதியத்திகன நீடிப்புச் செய்வதற்கு  நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டுள்ளது. இதன் பிரதான மூன்று கூறுைளாை, சைாழும்பு 
நைரத்தில் ஒருங்ைிகணந்த சவள்ளப்சபருக்கு ஆபத்திகன மதிப்பிடுதல்,  சைாழும்பு தகலநைரின் சவள்ளப்சபருக்கு  
ஆபத்திகனக் குகறக்கும்  மூமலாபாயங்ைள் மற்றும் செயற்திட்டத்திகனச் மெர்த்தல், ைண்ைாணிப்பு மதிப்பிட்டிகன  
முன்சனடுத்தல் என்பனவாகும்.  இதன் ைீழ்  2016 ஆம் ஆண்டில்  சைாழும்பு தகலநைரிகன அண்டிய  
வலயத்தினுள்  அகமந்துள்ள  ஈர நிலங்ைளுக்ைான  முைாகமத்துவ மூமலாபாயங்ைகளத் தயாரித்தல், உள்ளை நீர் 
வழங்ைல், நீர்த்மதக்ைங்ைளின் நீர்த் தரத்திகன  மதிப்படீு செய்தல்  மற்றும் சைாழும்பு தகலநைரிகன அண்டிய  
வலயம் சதாடர்பிலான  விரிவான  சவள்ளப்சபருக்கு ஆபத்திகன மதிப்பீடு செய்வதற்ைான செயற்பாடுைள்  
இடம்சபற்றுள்ளன. 
 
 

 மூமலாபாய நைர அபிவிருத்தி ைருத்திட்டம் (ைண்டி, ைாலி, யாழ்ப்பாணம், அனுராதபுரம்) 
 

இலங்கை அரெினால், உலை வங்ைி (WB), ஆெிய அபிவிருத்தி வங்ைி (ADB) மற்றும் பிரான்ஸ் அபிவிருத்தி வங்ைி 
(AFD)  மபான்ற நிறுவனங்ைளின் நிதி மற்றும்  சதாழில்நுட்ப உதவியுடன், ைண்டி ைாலி, யாழ்ப்பாணம், அனுராதபுரம் 
மற்றும் திருமைாணமகல  மபான்ற அகடயாளங் ைாணப்பட்ட மூமலாபாய நைரங்ைகள அபிவிருத்தி  செய்வதற்ைாை, 
மூமலாபாய நைர அபிவிருத்தி ைருத்திட்டம் (SCDP)” ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளது.  இக்ைருத்திட்டத்தின் அபிவிருத்தி  
மநாக்ைாவது, இலங்கையில்  சதரிவு  செய்யப்பட்ட நைர பிராந்தியங்ைளினூடாை  நைர வெதிைள் மற்றும் சபாது 
நைரெச் சூழலிகன  மமம்படுத்துதலாகும். 
 
ைண்டி மூமலாபாய நைர அபிவிருத்தியின் ைீழ்  ைண்டி நைரின்  மபாக்குவரத்து வெதிைகள  மமம்படுத்துதல், 
வாைனங்ைகள முைாகம செய்தல், நீர் வெதிைள் திட்டத்திகன  மமம்படுத்துதல்,  வடிைால் திட்டத்திகன 
புனருத்தாபனஞ் செய்தல் மற்றும் நைர்ப்புற மமம்பாடு இடம்சபற்றுள்ளது.  ைாலி மூமலாபாய நைர அபிவிருத்தியின் 
ைீழ்,   சவள்ளப்சபருக்ைிகன குகறத்தல்,  நீரிகன  சவளிமயற்றும் வடிைாலிகன  மமம்படுத்துதல் மற்றும் நைர 
மமம்பாடு செயற்பாடுைள்  இடம்சபற்றுள்ளன. யாழ் மூமலாபாய நைர அபிவிருத்தியின் ைீழ் வதீி மற்றும்  வதீிப் 
மபாக்குவரத்து மமம்பாடு, வடிைால் திட்டத்திகன மமம்படுத்துதல், ைலாொர மரபு, நைர   மமம்பாடு, திறன்  மமம்பாடு 
மற்றும் நிறுவனம்ொர்  முைாகமத்துவம் மபான்ற பிரிவுைள் அகடயாளங் ைாணப்பட்டுள்ளன.  
 

 பாரிய தகாழும்ப நகரப் மபாக்குவரத்து வமையமமப்பிமன மமம்படுத்தும் கருத்திட்டத்தின் 
நகர அபிவிருத்தி சாதனம் 

பாரிய சைாழும்பு நைரப் மபாக்குவரத்து வகலயகமப்பிகன மமம்படுத்தும் ைருத்திட்டத்தின் நைர அபிவிருத்திச் 
ொதனம் அல்லது சவளிப்புறச் சுற்றுவட்ட அதிமவை வதீி ைருத்திட்டம்  (OCH), ைப்பான ெர்வமதெ ஒத்துகழப்பு 
நிறுவனத்தின் (JICA) நிதி அனுெரகணயுடன் அமுற்படுத்தப்படுைின்றது.  2007 மார்ச் மாதம் 28 ஆந் திைதி 
துகறமுை மற்றும் சபருந் சதருக்ைள் அகமச்சு மற்றும் ெர்வமதெ ஒத்துகழப்புத் சதாடர்பிலான ைப்பான் வங்ைி 
(JBIC) க்ைிகடமய ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள ைடன் உடன்படிக்கையினூடாை இக்ைருத்திட்டத்திற்கு நிதியுதவிைள்  
வழங்ைப்படுைின்றன.  

சவளிப்புறச் சுற்றுவட்ட அதிமவை வதீி ைருத்திட்டம், சைாழும்பு நைரினுள்ளும் மற்றும் அதற்கு சவளிமய மிைவும் ென 
சநரிெலான ெந்தடியான நைர வகரயகறைளுக்கு சவளிமய அபிவிருத்தியிகன விரிவாக்குதல் மற்றும் அதன் 
மபாக்குவரத்து  சநரிெலிகனக் குகறக்கும்  மநாக்குடன் அமுற்படுத்தப்படும் முதன்கமயான வதீி 
ைருத்திட்டசமான்றாகும். இதன் ைீழ் பிரதானமாை  சைாட்டாவ, ைடுவல மற்றும் ைடவத்த (3K) மபான்ற நைரங்ைளின் 
உட்ைட்டகமப்பு வெதிைகள  மமம்படுத்தும்  செயற்பாடுைளும் இடம்சபற்று வருைின்றன. 

இதன் ைீழ் ைடுவல  பிரமதெத்தில்  அகமந்துள்ள  வலிவிட்ட  வதீி மற்றும் சுைத மாவத்கத அபிவிருத்தி  
செய்யப்பட்டு பூர்த்தி  செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், சைாட்டாவ – பன்னிப்பிட்டிய வதீியிகன மீளகமத்தல் நிகறவு  
செய்யப்பட்டுள்ளது.  அமத மபால  சவளிச்சுற்று வட்ட அதிமவை வதீி வகலயகமப்பு திட்டத்திற்கு வெதிைகள 
வழங்குவதற்கு  மாக்கும்புர பல்மவறு  மபாக்குவரத்து நிகலயத்திகன நிர்மாணித்தல் மற்றும்  சைாட்டாவ – 
மாலம்மப வதீி அத்துறுைிரிய  வகர  புதுப்பித்தல்  இடம்சபற்று வருைின்றது. 
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5.2 உள்ளூர் நிதியத்தின் கீழ் அமுற்படுத்தப்படும் கருத்திட்டங்கள். 

 தமைநகர் தகாழும்புக்கு அருகில் திண்மக் கழிவு முகாமமத்துவக் கருத்திட்டம். 

ஆரம்பத்தில் இனங்ைாணப்பட்ட 200 ஏக்ைர் விஸ்தீரணத்திகனக் சைாண்ட நிலம்,  சபாதுமக்ைள் எதிர்ப்பு ைாரணமாை வன 
விலங்கு திகணக்ைளத்தினால்  கைவிடப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், வனவிலங்கு  பாதுைாப்பு வலயத்திற்கு அப்பால்  
புதிய  பிரமதெசமான்று  இது  சதாடர்பில்  இனங்ைாணப்பட்டுள்ளது. இந் நிலப்பரப்பினுள் மீட்ைப்பட்ட  நிலத் 
துண்டுைள்  சதாடர்பில்  சூழல் தாக்ை மதிப்படீ்டு அறிக்கையிகன  சபற்றுக்  சைாள்ளுமாறு மத்திய சுற்றாடல் 
அதிைார ெகபயினால் அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

மத்திய சுற்றாடல் அதிைார ெகபயினால் தயாரிக்ைப்பட்ட  செயற்பாட்டு  ைாட்டிக்ைிணங்ை  இச்சூழல் தாக்ை மதிப்படீ்டு  
அறிக்கையின்  ஆய்வுைள்  இடம்சபற்று வருைின்றன.  ைட்டகமப்பியல்  ஆய்வுைள், புவிச் ெரிதவியல்  ஆய்வுைள் 
எண்ணக்ைருொர்  சபாறியியல்  திட்டங்ைள்  சதாடர்பில் உடன்படிக்கைக்கு வருவதற்கு  உத்மதெிக்ைப்பட்டுள்ளது. 
சூழல் தாக்ை மதிப்படீ்டு  ைற்கை  ஆய்வின் ைீழ், மாசுபட்டு ைகரயக்கூடிய மண்ணின் மமற்பரப்புக் ைட்டகமப்பிகன 
அடிப்பகடயாைக் சைாண்ட அபாயைரமான அசுத்தங்ைளின் ஓட்டம்  சதாடர்பில் திகறமெரியினூடாை  இற்கற 
வகரயில் மதகவயான ஒதுக்ைீடுைள்  ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், இக்ைருத்திட்டத்திற்கு நிதிொர் உதவிைகள  
வழங்குவதற்கு உலை வங்ைி  விருப்பிகன  சவளிப்படுத்தியுள்ளது.  இக்ைருத்திட்டத்தினூடாை எதிர்பார்க்ைப்பட்ட 
அன்றாட நைர திண்மக் ைழிவிகன தயாரிக்கும்  செயற்பாடுைளின்  சைாள்ளளவு 1200  சமற்றிக்  சதான்னாகும்.  

 

 மமற்கு பிராந்திய மா நகர திட்டமிடல் கருத்திட்டம் 

 

மமற்கு பிராந்திய மாநைர திட்டமிடல் ைருத்திட்டம், 2015 ஏப்ரல் 23 ஆந் திைதி  அகமச்ெரகவ தீர்மானத்தின் 
பிரைாரம்,  சைாள்கைைள் திட்டமாக்ைல் மற்றும்  சபாருளாதார அகமச்ெின் ைீழ் ஸ்தாபிக்ைப்பட்டுள்ளது.  பின்னர்  
இக்ைருத்திட்டத்தின்  செயற்பாடுைகள  சவற்றிைரமான  முன்சனடுத்துச்  செல்லுவதற்ைாை (2015  செப்சரம்பர் மாதம் 
21 ஆந் திைதியிலிருந்து)  அது புதிதாை  ஸ்தாபிக்ைப்பட்ட  மாநைர மற்றும்  மமல் மாைாண அபிவிருத்தி அகமச்ெின் 
ைீழ்  சைாண்டுவரப்பட்டுள்ளது. 
 

“தீவு முதல் ைண்டம் வகர” என்ற  சதானிப் சபாருளின் ைீழ் மமல்மாைாண  மாநைர  முகறொர் திட்டம்,  
மமல்மாைாண சுற்றுச்சூழல் வளத் திட்டம், 2016-2035 விரிவான  மபாக்குவரத்து திட்டம் தயாரிக்ைப்பட்டு நிகறவு  
செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், மூமலாபாய சுற்றுச்சூழல்  தாக்ை மதிப்படீ்டுச்  செயற்பாடுைகள ஆரம்பித்தல்,  
மமல்மாைாண மாநைர அதிைார ெகபயிகன நிறுவுவதற்ைான உரிய ெட்ட வகரவு  அகமச்ெரகவக்கு முன்கவத்தல், 
சதரிவு  செய்யப்பட்ட முன்னணி ைருத்திட்டங்ைளுக்கு முன்னரான ொத்தியவள ைற்கை ஆய்வுக்கு விரிவான 
ொத்தியவளக் ைற்கை ஆய்விகன ஆரம்பித்தல், 2016-2035 ைாலவகறயகற சதாடர்பில்  
நகடமுகறப்படுத்துவதற்குத்  மதகவயான 170 அபிவிருத்தி ைருத்திட்டங்ைள்   சதாடர்பில் திட்டசமான்றிகன 
தயாரித்தல், 10 பாரிய ைருத்திட்டங்ைளுக்கு  பிரத்திமயைப்  பிரிவின் முதலீட்கட ஈர்ப்பதற்கு மதகவயான 
நடவடிக்கை எடுத்தல், பிமரரிக்ைப்பட்ட ைருத்திட்டங்ைளுக்கு  மதகவயான  நிலங்ைகள அகடயாளங்ைாணுதல், 
கையைப்படுத்தல்  சதாடர்பில்  நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகபயுடன் இகணந்து நடவடிக்கை எடுத்தல்  மபான்ற  
செயற்பாடுைள்  இடம்சபற்றுள்ளன. 
 

 தகாழும்பு துமைமுக அபிவிருத்தி கருத்திட்டம் 

பல்மவறு சுற்றாடல் ெிக்ைல்ைள் எழுவதால், 2015 ஆம் ஆண்டின் சபபரவரி மாதம் தற்ைாலிைமாை இகடநிறுத்தப்படட 
சைாழும்பு நிதி நைரம் (துகறமுை நைரம்) அபிவிருத்தி திட்டத்திற்ைாை, அகமச்ெரகவயின் தீர்மானத்திற்ைிணங்ை, 

மீளவும் திட்ட மவகல நடவடிக்கைைள் ஆரம்பிப்பதற்கு அரொங்ைத்தின் அனுமதி ைிகடக்ைப்சபற்றுள்ளது. 

 
த்திய சுற்றாடல் அதிைார ெகபயின் இணக்ைத்திற்ைிணங்ை, ைடற்ைகர பாதுைாப்பு மற்றும் ைடற்ைகர வள 
முைாகமத்துவ திகணக்ைளம் ைீழ் குறிப்பிடப்படும் பிரிவுைளிற்ைாை சைாழும்பு நிதி நைர அபிவிருத்தி திட்டத்திற்கு 
அனுமதி வழங்ைப்பட்டுள்ளது.  

 446.67 சஹக்மடயார் அளவிலான சமாத் பிரமதெம், ைடல் எல்கல நிரப்பப்பட்ட 269 சஹக்மடயார் அளவிலான 
பிரமதெத்திகன அபிவிருத்தி செய்தல்.  

 ைடற்ைகர மணல் 65 மில்லியன் மீற்றர் அைழ்வதற்ைாை 
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 ைடற்ைகர ொர்ந்த பிரமதெத்தில் அகணக்ைட்டிகன நிர்மாணம் செய்தல், ெீசமந்து ைலகவ அகணக்ைட்டிகன 
இடல், அகர வாெியாை தகடைளிகன நிகலப்படுத்தல், உள்ளை அகணக்ைட்டிகன நிர்மாணித்தல், மணல் 
பாதுைாப்பிகன இடல், ைளப்பு, வாவி வழிைள், செயற்கை ைடற்ைகர மற்றும் ஏகனய ைடற்ைகர பாதுைாப்பு 
ைட்டிடங்ைளின் நிர்மாணம் 

 ைடல் ைட்டிடம் மற்றும் மாதிரிக்ைாை அனுமதிக்ைப்படட ைற்ைள் 3.45 மில்லியன் ைன மீற்றரிகன வழங்ைல். 
 மபமர வாவியில் சவளிவாயில் தகடப்படல் மற்றும் நீர் சவளிவாயில் ஊடாை வழிந்மதாடாத விதத்தில் 

மதங்குவதகன தடுப்பதற்ைாை அதன் சதன் பக்ைத்தில் தகட பாதுைாப்பிகன மற்றும் ைட்டிடத்திகன நிர்மாணம் 
செய்தல் 

இந்த திட்டத்தில் நிர்மாண நடவடிக்கைைள் CHEC Port City Colombo (Pvt.) Ltdஎன்னும் ெீன நிறுவனத்தினால் 
சபாறுப்மபற்ைப்படவுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் நடவடிக்கைைள் மூன்று வருடத்தில் பூர்த்தி செய்யப்படுவதற்கு 
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்குரித்தானதாை, கைத்சதாழில் மற்றும் ைடற்ைகர மணல் 65 மில்லியன் ைன மீற்றர்ைள் 
அைழ்வதற்ைான அனுமதிப்பத்திரம் பூமைாளரீதியான ஆய்வு மற்றும் சுரங்ைப் பிரிவினால் சபற்றுக் 
சைாள்ளப்பட்டுள்ளது.  
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மச. 
(III) 

 

 

 

அ.உ. -04 

அ.மு.உ. - 02 

அ.. -  01 

 

 

 

 

 

உ.. (கப 
காணி மு.) 
இ.தி.மச. (III)  
மதமவக்கு 
அதிகம் 

 

 

 

உ.. 
திமணக். 
(காணி, 

திட்டநிடல்) 
 

 

 

உ.. 
(திட், 
கண்) 
இ.தி.

மச. (III) 

 

 

 

 

அ.உ. - 10 

அ.மு.உ. - 04 

அ.. -  02 

 

 

 

 

அ.உ. - 05 

அ.மு.உ. -02 

அ.. - 01 

 

 

ணிப்ாளர் 
(நாகப 
திட்டம்) 

இ.கா.மச. (I) 

 

 

 

 உ.. 2 

(நாகப 
தி) 

இ.தி.மச. 

உ.. 
(நாகப 

தி) 
இ.கா.மச

. (III) 

 

 

 

உ..  3 

(நாகப தி) 
இ.தி.மச. ( III) 

மதமவக்கு 
அதிகம் 

 

 

 

அ.உ. - 02 

அ.மு.உ. - 02 

அ.. - 01 

 

 

 

உ.. 1 

(நாகப 
தி) 

இ.தி.மச. 
(III) 

 

 

 

மந.கசனலாளர் (கதாழில்நுட்ம்) 
இ.ப ொ.சே. (விசேடம்) 

 

 

 

 

ணிப்ாளர் 
(கதா.நு.) 

இ.கா.மச. (I) 
 

 

 
உ.. 

(கதா.நு) 
இ.கா.
மச. (III) 

 

 

 

 

உ.. 
(த.கதா) 
இ.த.
கதா.  
(III/II) 

 

 

 

 

 அ.உ. - 05 

அ.மு.உ. - 02 

அ.. -02           (மந. 
கசனலாளருக்கு 1) 
 

 

 

 

த. கதா.உத்.- 02 

அ.உ. - 01 

த. கதா.உ. - 01 

அ.. - 01 

 

 

 

 

 

மந.கசனலாளர் 
(நாகபம்) தற்காலிகம் 

 

 

 

ணிப்ாளர் 
(நாகபம்) 

இ.கா.மச. (I) 

 

 

 

 

 

 

ிபதா 
உள்ளகக் 
கணக்கா
ய்வாளர் – 
இ.க மச. 

(I) 

 

 
 

 

அ.உ. -  06 

அ.மு.உ. - 06 

அ.. - 02 

(மந. 
கசனலாளரு
க்கு 1) 

 

 

 

கணக்காளர் 

இ.கமச.  (III/II) 

 

 

 

ணிப்ாளர் 
(தாம்) 
இ.ிமச. (I) 

 

ணிப்ா
ளர் 

(ஊடகம்) 
(ஒப்ந்த
ம்) 
 

உ..(தா
ம்) 
இ.ிமச 

(III/II) 

 

அ... -  1 

அ.மு.உ 2 

 

ஔிப்டப் 
ிடிப்ாளர் 

புமகப்டப் 
ிடிப்ாளர் 

உதவிப் 
புமகப்டப் 
ிடிப்ாளர் 

அ.உ.  01 

அ.மு.உ. - 01 

 

உ.. (கப 
அி.) 

இ.கா.
மச. (III) 

 

 

சே.பேயலொளர் 
(தற்கொலிகம்) 

 

 

 

2
3 

இ
ண

ை
ப்பு 01

 

ண
ை

ப்பு 01 

 

 


