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Your No.
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அமமச்சு சசயலாளர்கள்
இராஜாங்க அமமச்சு சசயலாளர்கள்
மாகாை பிரதான சசயலாளர்கள்
மாவட்டச் சசயலாளர்கள்
திமைக்களத் தமலவர்கள்
பிரபதச சசயலாளர்கள்
கூட்டுத்தாபன, சமப மற்றும் சட்ட ாீதியான நிறுவனத் தமலவர்கள்
பசுமம இலங்மக – “ஒரு நபர்- ஒரு கன்று” பதசிய நிகழ்ச்சி -2022
Green Sri Lanka –“ One Person – One Plant” National Programme – 2022
சுபீட்சத்தின் பநாக்கு அரசின் சகாள்மகப் பிரகடனத்தின் படி, 2025 ஆம் ஆண்டாகும் பபாது
இலங்மகயில் வனப் பகுதிமய 30% வமர விருத்தி சசய்வதற்கு உாிய குறிப்பிட்ட
சசயன்முமறகமள எடுப்பதற்காக 2022 வரவு சசலவுத்த திட்ட முன்சமாழிவு மூலம் 2000 ரூபா
மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
02. வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன பாதுகாப்பு அமமச்சர் சகௌரவ ஆர். எம். சீ. பீ. ரத்நாயக்க
அவர்களின் வழிகாட்டலின் கீழ் சூழல் சமநிமலமய நிமலயாக நடத்திச் சசல்வதற்கும் வன
அடர்த்திமய உயர்த்தும் பநாக்மக நிமறபவற்றிக் சகாள்வதற்காக “ஒரு நபர்- ஒரு கன்று” எனும்
தமலப்பின் கீழ் பசுமம இலங்மக பதசிய நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
03. அதற்கு உாிய சசயற்றிட்டங்கமள சசயற்படுத்துவதன் சபாருட்டு பதமவயான
வழிகாட்டல்கமள வழங்குவதற்காக இவ்வமமச்சின் மூலம் இலக்கம் 01/ 2022 உமடய
சுற்றறிக்மக சவளியிடப்பட்டுள்ளபதாடு அதன் பிரதிசயான்று இதனுடன் தங்களுக்கு அனுப்பி
மவக்கிபறன்.
04. அதன்படி எதிர்வரும் தசாப்தத்தினுள் இலங்மகயின் முதன்மமயான அரச நிகழ்ச்சிசயான்றான
பசுமம
இலங்மக
பதசிய
நிகழ்ச்சிமய
சவற்றியீட்டிக்
சகாள்வதற்காக
தங்களின்
ஒத்துமழப்பிமன தயவுடன் எதிர்பார்க்கின்பறன்.

ஒப்பமிட்டவர்:
பசாமரத்ன விதானபதிரை
சசயலாளர்
வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன பாதுகாப்பு அமமச்சு
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மின் அஞ்சல் cbratnayake@gmail.com
E –mail

+ 94 11 287 9073
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அமமச்சு சசயலாளர்கள்
இராஜாங்க அமமச்சு சசயலாளர்கள்
மாகாை பிரதான சசயலாளர்கள்
மாவட்டச் சசயலாளர்கள்
திமைக்களத் தமலவர்கள்
பிரபதச சசயலாளர்கள்
கூட்டுத்தாபன, சமப மற்றும் சட்ட ாீதியான நிறுவனத் தமலவர்கள்
பசுமம இலங்மக – “ஒரு நபர்- ஒரு கன்று”
பதசிய நிகழ்ச்சி -2022
Green Sri Lanka –“ One Person – One Plant”
National Programme – 2022
பின்னைி
இலங்மக சவப்ப வலயத்தில் அமமந்துள்ள இயற்மக அழகு நிமறந்த தீசவான்றாகும். அவ்வாபற
பல்பவறான
சூழல்
அமமப்புகளின்
சபாதுவாக
இருப்பதும்
சிறப்பான
பாாியளவு
எண்ைிக்மகயிமனக் சகாண்ட உயர் உயிர்ப் பல்வமகத் தன்மமசயான்மறக் சகாண்ட
நாசடான்றாகும். உலகில் உயிர்ப் பல்வமகத் தன்மமயின்படி மிக முக்கியமான பிரபதசங்கள் 36
க்குள் இலங்மகயும் பசர்க்கப்பட்டுள்ளது. எனினும் தற்காலத்தில் காைப்படுகின்ற பல்பவறான
மனித நடவடிக்மககள் காரைமாக உயிர் வளங்கள் மிக அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகும்
பபாக்சகான்றிமன உள்ளடக்கிய நாசடான்றாகவும் இலங்மக இனங்காைப்பட்டுள்ளது.
அவ்வாபற 2020 ஆம் ஆண்டில் காலநிமல மாற்றங்களுக்கு உட்படுதல் பற்றிய குறியீட்டின்படி
(Climate Change Vulnerability Index) இலங்மக உலகில் 6 வது இடத்திமன வகிக்கிறது. அதனால்
இலங்மக சூழல் ாீதியாக முக்கிய உைர்வுமிக்க வலயசமான்றில் அமமந்துள்ள நாசடான்று
என்பது சதளிவாகின்றது.
பநாக்கம்
நிமலயான அபிவிருத்திமய அமடந்து சகாள்வதமன பிரதானமாகக் சகாண்டு நீபரந்துப்
பிரபதசங்களின் பாதுகாப்பு மற்றமம வளிமண்டலத்தில் காபனீசராக்மசட்டிமனத் தக்க மவத்துக்
சகாள்வதற்காக “சுபீட்சத்தின் பநாக்கு” அரசின் சகாள்மகப் பிரகடனத்தின் மூலம் 2025 ம்
ஆண்டில் இலங்மகயில் வன அடர்த்திமய 30% வமர உயர்த்தும் சபாருட்டு வனச் சசய்மககள்
உயர்த்துவதற்காக சபாருத்தமான பிரபதசசமான்மற சாியான முமறயில் இனங்காண்பதன் உாிய
சசயன்முமறமய எடுப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. முழு புவியிலும் காலநிமலயிலும்
தாக்கத்திமன ஏற்படுத்துகின்ற பூபகாள சவப்பம் உயர்ந்து சசல்வதமனக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக
அதிபமதகு ஜனாதிபதி அவர்களினால் 2030 ஆண்டாகும் பபாது
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இலங்மகயின் முழுப் பரப்பிலும் 32% வமர வனப் பபார்மவமய விருத்தி சசய்வதற்குச்
சசயற்படுவதாக சர்வபதச சமூகத்தின் முன்னிமலயில் உறுதி வழங்கியுள்ளது. அவ்வாபற
இச்சசயற்றிட்டத்தின் கீழ் நடப்படும் தாவர ஒளித்சதாகுப்பு சசயன்முமற மூலம் சபற்றுக் சகாள்ள
முடியுமான காபன் அளவினூடாக உள்நாட்டு மற்றும் சர்வபதச காபன் சந்மதக்கான பகள்விக்காக
காபன் கடன் (Carbon Credits) அளவு தீர்மானிக்கப்படும். சபறப்படுகின்ற பமலதிக காபன்
அளவிமன விற்பதனால் கிமடக்கும் நிதியிலிருந்து காபன் கடன் நிதி திரட்டுவது தக்க மவப்பதும்
பமற்சகாள்ளப்படுகிறது. மரம் வளர்ப்பதமன ஊக்குவிப்பதன் மூலம் வளிமண்டலத்துக்கு
காபனீசராட்மசட்டு பபான்ற பச்மசவீட்டு வாயு சவளிபயற்றப்படுவதமன குமறப்பதும்
சபறப்படும் சசயன்முமற இடம்சபறுகிறது.
அதன்படி மர நடுமக சசயற்றிட்டத்தின் மூலம் வன விதானம் அதிகாிப்பதனால் வளிமண்டலத்தில்
எஞ்சிய காபனீசராட்மசட்டிமன தக்க மவப்பது பவகமாவதனால் இதற்காக அமமக்கப்பட்டுள்ள
காபன் கடன் நிதியிலிருந்து சசயற்றிட்டத்திற்காக சசலவாகும் திைிவிமறமய மீண்டும் சபற்றுக்
சகாள்ளும் திறசனான்றும் உள்ளது.
இலக்கிமனக் சகாண்ட விபசட பநாக்கங்கள்
சூழல் சமநிமலமய நிமலயாக நடத்திச் சசல்வதற்காக இலங்மகயில் வன அடர்த்திமய
உயர்த்துவதமன பநாக்காகக் சகாண்டு பசுமம இலங்மக பதசிய நிகழ்ச்சி “ஒரு நபர்- ஒரு கன்று”
எனும் தமலப்பிமன முன்பனாக்கி சகௌரவ வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன பாதுகாப்பு அமமச்சர்
சகௌரவ ஆர். எம். சீ. பீ. ரத்நாயக்க அவர்களின் வழிகாட்டலின் கீழ் மர நடுமக சசயற்றிடத்திமன
ஆரம்பிப்பதற்கு வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன பாதுகாப்பு அமமச்சு தீர்மானம் எடுத்துள்ளது.
பசுமம இலங்மக “ஒரு நபர்- ஒரு கன்று” பதசிய நிகழ்ச்சி மூலம் 2030 ஆம் ஆண்டில் 75 மில்லியன்
கன்றுகமள நடும் இலக்கிமன நிமறபவற்றிக் சகாள்வது அத்தியாவசியமாகும். அவ்வாபற 2023
ஆம் ஆண்டின் சபப்ரவாி மாதத்தில் நடத்துவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற 75 ஆவது சுதந்திர தின
மவர விழாவிற்காக 75 இலட்சம் கன்றுகமள நடுவதற்கு உள்நாட்டு அலுவல்கள் இராஜாங்க
அமமச்சு, ஏமனய சகல அமமச்சுக்கள் மற்றும் அரச நிறுவனங்ளின் ஒருங்கிமைப்பின் மூலம்
விபசட நிகழ்ச்சிகள் சதாடர்ச்சியாக ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டுள்ளன. அவ்வாபற அடுத்த தசாப்தத்தில்
வருடாந்தம் 75 இலட்சம் கன்றுகள் வீதம் நடுவதன் மூலம் பமற்கூறப்பட்ட பநாக்கத்திமன
சநருங்குவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இவ்வருடத்தில் வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன
பாதுகாப்பு அமமச்சினால் ஆரம்பிக்கப்படுகின்ற இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் அந்த விபசடமான
பநாக்கங்கமள அமடந்து சகாள்வதிலுள்ள சதாடக்கத்திமனக் குறிக்கின்றது.
சசயற்படுத்துவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற சசயற்றிட்டங்கள்
2022 வரவு சசலவுத் திட்ட முன்சமாழிவு மூலம் வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன பாதுகாப்பு
அமமச்சிடம் 2000 ரூபா மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அவ்சவாதுக்கீட்டின் மூலம் பமலுள்ள
பநாக்கிமனப் பூர்த்தி சசய்து சகாள்வதற்காக கீபழ குறிப்பிடப்படுகின்ற சசயற்றிட்டங்கமள
சசயற்படுத்துவதற்காக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
I
II
III
IV
V
VI

இலங்மகயில் வன கிராமங்கள் 200 இமன நிர்மாைித்தல்
இலங்மகயில் பாடசாமலகள் மற்றும் பதசிய கல்வி நிறுவனங்களுள் மர நடுமக
நிகழ்ச்சிகமள சசயற்படுத்தல்.
நாடளாவிய ாீதியில் மூலிமகத் பதாட்டங்கமள நிறுவுதல்.
மத வழிபாட்டுத் தலங்களுள் மர நடுமக நிகழ்ச்சிகமள சசயற்படுத்தல்.
குளம் சார்ந்த பகுதிகள், நீர்ப்பாசன இருப்புக்கள் மற்றும் நீபரந்துப் பிரபதசங்களுக்குள் மர
நடுமக நிகழ்ச்சிகமளச் சசயற்படுத்துதல்.
அதிபவக சநடுஞ்சாமல, பிரதான வீதி, மாகாை வீதிகள் மற்றும் கிராமிய வீதிகள் இரு
மருங்கிலும் மர நடுமக நிகழ்ச்சிகமளச் சசயற்படுத்துதல்.
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VII
VIII
IX

01.
1.1

அரச நிறுவனங்கள், பாதி அரச நிறுவனங்கள், கூட்டுத்தாபனங்கள், சமபகள் மற்றும் சட்ட
ாீதியான நிறுவனங்களுக்குாிய காைிகளில் மர நடுமக நிகழ்ச்சிகமளச் சசயற்படுத்துதல்.
பதாட்டக் கம்பனிகளுக்குாிய காைிகளிலும் தனியார் உாிமம உமடய காைிகளில் மர
நடுமக நிகழ்ச்சிகமளச் சசயற்படுத்துதல்.
நாடளாவிய ாீதியில் நாற்று பமமடகமள நிறுவுதல்.
இலங்மகயில் வன கிராமங்கள் 200 இமன நிர்மாைித்தல்
அறிமுகம்
வனாந்திரங்கள், பதசிய ஒதுக்கங்கள், பாதுகாக்கப்பட்ட வனங்கள், சரைாலயங்கள்
நீபரந்து ஒதுக்கங்கள் பபான்ற அதிக உைர்திறன்மிக்க காட்டு வலயங்கமள
எல்மலப்படுத்தி அமமந்துள்ள கிராமங்களிலிருந்து காடுகளுக்கு ஏற்படும் பசதங்கமளக்
குமறப்பதற்காகவும் காடுகமளப் பாதுகாத்துக் சகாள்ள முடியுமானவாறு சூழல் நட்பு
சமூகசமான்மற உருவாக்குவதற்காகவும் அக்கிராமங்களில் வாழும் மக்களின் வாழ்க்மகத்
தரத்மத உயர்த்துவதற்காகவும் திட்டமிடப்பட்ட கிராமம் “வன கிராமங்கள்” என
குறிப்பிடப்படுகிறது.
மக்கள் சதாமக விருத்தியுடன் மனித நடவடிக்மககளின் தாக்கங்கள், வாழ்வாதார
விாிவுபடுதல், நகரமயமாக்கல் மற்றும் வளங்களுக்குள்ள அதிக பகள்வி காரைமாக
காடுகளுக்குள் சட்ட விபராத மற்றும் சட்ட ாீதியற்ற நடவடிக்மககள் துாிதமாக அதிகாித்து
சசல்வதமனயும் காை முடிகின்றது. கிராமங்கள் மற்றும் காடுகளின் எல்மலகள் சாியாக
பவறாகும் காைிப் பாதிக்குள் தூண்டல் வலயசமான்று
(Buffer Zone) ஒவ்சவாரு
கிராமசமான்றுக்கு அண்மமயிலும் இல்லாமமயினால் சபாது மக்களுக்கு பநரடியாக
காடுகளிலிருந்து தமது பதமவமய பூர்த்தி சசய்து சகாள்வதற்கு முற்பட்டுள்ளது. இதனால்
நாளுக்கு நாள் காடழிப்பு அதிகாிப்பதும் அதன் விமளவாக வன அடர்த்தி குமறவதும்,
நீபரந்து ஒதுக்கத்திலிருந்து இழக்கப்படுவதனால் குடிநீர் வழங்கல் குமறவமடவதும்
ஏற்படுகிறது. அதனால் ஒதுக்கத்துக்கத்திமன சார்ந்து வாழும் சமூகத்துக்காக காடுகமள
நிமலயாகப் பயன்படுத்தும் பநாக்குடன் சசயற்படுவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படும் சூழல் நட்பு
சசயற்றிட்டசமான்றாக இதமன அறிமுகப்படுத்த முடியும்.

1.2

வன கிராமங்கமள அமமப்பதன் பநாக்கங்கள்
1.2.1 இலங்மகயில் பசுமம விதானத்மத விருத்தி சசய்தல்
1.2.2 வன கிராமங்கமள அண்டி வாழும் குமறந்த வருமானம் சபறுபவர்களின்
வாழ்க்மகத்தரத்மத விருத்தி சசய்தல்.
1.2.3 சூழல் நட்பு சுற்றுலா மகத்சதாழிலுக்காக புதிய சந்தர்ப்பங்கமள ஏற்படுத்திக்
சகாடுப்பதனால் நாட்டின் பதசிய வருமானத்மத உயர்த்துதல்.
1.2.4 கிராமங்களுக்கு உாித்தான மகத்சதாழில் (பதன், பிரம்பு, கருப்பட்டி, மூலிமககள்
பபான்றமவ) க்காக காைப்படுகின்ற சந்மதமய பமம்படுத்தல்.
1.2.5 காடுகள் மற்றும் சூழல் அமமப்பிமன பாதுகாத்துக் சகாள்ளும் உைர்வு பூர்வமான
சமூகசமான்மற உருவாக்குதல்.
1.2.6 இனங்காைப்பட்ட நீபரந்துப் பிரபதசங்கமள பாதுகாப்பதன் மூலம் மக்களுக்குத்
பதமவயான
குடிநீர்
மற்றும்
விவசாயத்திற்குத்
பதமவயான
நீாிமனப்
பபாதுமானதாக வழங்குதல்.

1.3

“வன கிராமங்கள்” சதாிவு சசய்யும் முமறகள்
இக்கிராமங்கமள சதாிவு சசய்வது அடிப்பமடயாக பமற்சகாள்ளப்பட பவண்டியது கீழ்
குறிப்பிடப்படும் அளவுகளின் படியாகும்.
1.3.1 மாவட்டத்திற்குள் காைப்படுகின்ற காடுகள், பதசிய ஒதுக்கங்கள், பாதுகாக்கப்பட்ட
வனங்கள்,
சரைாலயங்கள்
மற்றும்
நீபரந்து
ஒதுக்கங்கள்
பபான்ற
அதிஉைர்திறனான காட்டு வலயங்களுக்கு எல்மலயாக அமமந்துள்ள கிராமமாக
இருத்தல் பவண்டும்.
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1.3.2

“வன கிராமங்கள்” ஒன்றுக்காக குமறந்த பட்சம் பயன்சபறும் குடும்பங்கள் 10
இமன சதாிவு சசய்யப்படுவதனால் குடும்பங்களின் எண்ைிக்மக 10 க்கும் கூடிய
கிராமசமான்றாக இருத்தல் பவண்டும்.

1.4

பயன்சபறும் குடும்பங்கமளத் சதாிவு சசய்தல்
இப்பயனுள்ளவர்கமள இனங்காண்பது பிரபதச சசயலாளாின் தமலமமயின் கீழ்
கிராமப்புற குழு மற்றும் உாிய சமூகம் சார்ந்த அமமப்பினால் பமற்சகாள்வது
சபாருத்தமாக உள்ளது. தற்பபாது அமமக்கப்பட்டுள்ள கிராமப்புற குழுக்களுக்காக
பமலதிக குழு உறுப்பினர்களாக கீழ் குறிப்படிடப்படும் அதிகாாிகளும் உட்படுவது
அத்தியாவசியமாகும்.
I
பீட்டு வன அதிகாாி / வன விாிவாக்க அதிகாாி
II
சூழல் அதிகாாி
சசய்யப்படும் கிராமத்தில் வனச் சசய்மகக்காக உள்ள காைியின் அளவுக்கு
ஒப்பீட்டளவில் குமறந்த மட்டத்தில் காைப்படும் பபாது, முழுமமயான கிராமத்மதபய ஒரு
சசயற்றிட்டமாக கருதி சசயற்றிட்ட முன்சமாழிமவ தயாாிக்க முடியும். அவ்வாறான
சந்தர்ப்பசமான்றில் ஒப்பந்தசமான்றுக்கு உட்பட்டு சசயற்றிட்டத்திமன நிமறபவற்றும்
சபாறுப்பு உாிய கிராமத்தின் சமூகம் சார்ந்த அமமப்புக்களுக்கு சபாதுவாக ஒப்பமடக்க
முடியும்.

02.

இலங்மகயில் பாடசாமலகள் மற்றும் பதசிய கல்வி பீட காைி வளாகத்திற்குள் மர நடுமக
நிகழ்ச்சிகமள சசயற்படுத்தல்.
அறிமுகம்
சூழல் நட்புள்ள குழந்மதசயான்மற உருவாக்குதல் எனும் அடிப்பமட பநாக்கிமன
எதிர்பார்த்து பாடசாமலயில் முதலாம் தரத்திற்கு மற்றும் ஆறாம் தரத்திற்கு புதிதாக
நுமழயும் ஒவ்சவாரு பிள்மளயும் மற்றும் தற்பபாது பாடசாமலயில் காைப்படுகின்ற சகல
பிள்மளகமளயும்
சதாடர்புபடுத்திக்
சகாண்டு
அப்பிள்மளகளின்
சபயாிபலபய
கன்சறான்மற நடுவதற்கும், அக்கன்றிமன நட்டதன் பின்னர் அப்பிள்மளயின் சபயமரக்
குறிப்பிட்டு சூழல் நட்பு சபயர் பலமகசயான்மறப் சபாருத்துவதற்கு நடவடிக்மக
எடுப்பதும் பாடசாமல மாைவர்களின் பிறந்தநாமளக் சகாண்டாடி “ஒவ்சவாரு பிறந்த
நாளுக்கும்
ஒரு
கன்று”
எனும்
எண்ைக்கருவின்
கீழ்
நிகழ்ச்சிசயான்மற
ஆரம்பிப்பதனூடாக மர நடுமக மூலம் பிள்மளகளுக்குள் முயற்சிசயான்றிமன
ஏற்படுத்துவதும் சபாருத்தமாகும். அதன் மூலம் அவர்களின் எண்ைக்கருமவ விருத்தி
சசய்வதும்
சபாறுப்பிமன
ஏற்றுக்
சகாள்ள
முடியுமான
பிள்மளகளின்
தமலமுமறசயான்மற உருவாக்குவதும் சூழல் பாதுகாப்புக்கு ஒத்துமழப்பதன் மூலம் சூழல்
மாசுபடும் காரைத்தினால் ஏற்படக்கூடிய சுகாதார சிக்கல்கமளக் குமறப்பது பபான்ற
எதிர்பார்ப்புக்கமள அமடந்து சகாள்வதற்காக இலங்மகயில் பாடசாமலகளுக்குள் மர
நடுமக நிகழ்ச்சிசயான்மற சசயற்படுத்துவதற்கு இவ்வமமச்சு ஆபலாசமன சசய்கிறது.
அதனூடாக வளிமண்டலத்தில் காபனீசராட்மசட்டிமன பதக்கி மவத்தல் மற்றும்
ஒட்சிசனின் சதவீதத்திமன உயர்த்தி முழு சூழல் அமமப்பிமனயும் பாதுகாப்பதற்கு திறன்
கிமடக்கிறது. ஒவ்சவாரு காலகட்டத்திலும் கன்றின் விருத்தியின்படி பிள்மளகளுக்கு
ஒருவித நிதிச் சலுமகசயான்றும் “காபமன பதக்கி மவத்தல் மற்றும் சூழல் அமமப்பு நிதி
ஒதுக்கீடு
நன்சகாமட”
மூலம்
வழங்குவதற்கும்
எதிர்பார்ப்பபதாடு
அதனால்
பிள்மளகளிடத்திலும் மர நடுமக பற்றிய விருப்புைர்சவான்மற ஏற்படுத்துவதற்கும்
முடிகிறது.

2.1

பதசிய கல்வி பீடங்களுக்கு இமைத்துக் சகாள்ளப்படும் மாைவ மாைவிகமள பங்கு
பற்றச் சசய்து மர நடுமக சசயன்முமறக்கு பங்களிப்புச் சசய்து சகாள்ள முடியும். இங்கு
பயிற்சிக்காக உள்வாங்கப்படும் மாைவ மாைவிகளின் சபயாில் கன்சறான்மற
நடுவதற்கும் உாிய பயிற்சி காலத்தினுள் அக்கன்றிமன பாதுகாத்து பராமாிப்பு சசய்யும்
சபாறுப்பிமன அவர்களிடம் ஒப்பமடப்பதற்கு பமற்சகாள்ள முடியும்.
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2.2

பநாக்கங்கள்
2.2.1. இலங்மகயில் பசுமம விதானத்திமன விருத்தி சசய்தல்.
2.2.2. பிள்மளகளின் சுகாதார பிரச்சிமனகமளக் குமறத்தல்.
2.2.3 பாடசாமல மற்றும் பதசிய கல்வி நிறுவனங்களுக்குள் ஏற்படும் சூழல் பசதங்கமளக்
குமறத்தல்.
2.2.4 பாடசாமல மற்றும் பதசிய கல்வி நிறுவனங்களுக்குாிய காைிகளிலிருந்து உயர்ந்த
பயமனப் சபறல்.
2.2.5 குளிர்ச்சிக்காக சசலவிடப்படுகின்ற மிமகயான சசலவிமனக் குமறத்துக்
சகாள்ளல்.
2.2.6 சிறு வயதிலிருந்பத பிள்மளகளிடம் சூழல் நட்பிமன ஏற்படுத்தல்.

2.3

சதாிவு சசய்யும் முமற
கல்வி அமமச்சின் தமலமமயில் அமனத்து கல்வி வலயத்திமனயும் உள்ளடக்குமாறு முழு
நாட்டிலிலுந்தும் பாடசாமல மற்றும் கல்விப் பீடங்கமளத் சதாிவு சசய்ய பவண்டும். அங்கு
ஒவ்சவாரு பாடசாமலகளிலும் பதசிய கல்வி பீடங்களிலும் காைிகளின் பரப்பளவுகமளப்
பபான்று நீமரப் சபற்றுக் சகாள்ள முடிதல் பபான்ற சூழல் காரைிகமளயும்
முன்பனாக்காகக் சகாண்டு உாிய இடங்கமளயும் அவற்றின் நட பவண்டிய கன்றுகமளத்
சதாிவு சசய்வது சபாருத்தமானதாகும்.

03.

நாடளாவிய மூலிமகத் பதாட்டங்கமள நிறுவுதல்

3.1

அறிமுகம்
உள்நாட்டு ஆயுர்பவத கன்று சசய்மககமள விருத்தி சசய்வதும், அதற்கு சமமாக
நாடளாவிய மூலிமகத் பதாட்டங்கமள உருவாக்குவதற்கும், அதன் மூலம் சுற்றுலாக்
மகத்சதாழிமல பமம்படுத்துவதமன பநாக்காகக் சகாண்டு இலங்மகயினுள் சகல
மாகாைங்கமளயும் உள்ளடக்குமாறு மூலிமகத் பதாட்டங்கள் 09 இமன உருவாக்கும்
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் இப்சபயாினால் குறிப்பிடப்படுகின்றது.
பமற்கத்பதய மருத்துவத்தின் முன்பனற்றத்துடன் அழிந்து சசன்ற எமது உள்நாட்டு
ஆயுர்பவத மருத்துவ முமறயின் மீளுருவாக்கத்திற்காக ஆயுர்பவதத்திற்குத் பதமவயான
மூலிமகக் கன்றுகமள பயிாிடுவதற்கும் அதன் மூலம் இலங்மகயில் வனப் பபார்மவமய
உயர்த்துவது இங்கு பிரதான எதிர்பார்ப்பாகும்.
இது இலங்மகயில் காடுகளின்
எண்ைிக்மகமய அதிகாிப்பதற்கும் சபரும் ஆதரவாக உள்ளது. அதன்படி மாகாைங்கள்
09 உம் உள்ளடங்கும் வமகயில் சபாருத்தமான இடங்கமளத் சதாிவு சசய்து
அவ்விடங்கமள
பார்மவயிடும்
பூங்காக்களாகவும்
அபிவிருத்தி
சசய்வதற்கு
எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற இது சூழல் இைக்க சசயற்றிட்டசமான்றாகும்.

3.2

நாடளாவிய மூலிமகத் பதாட்டங்கமள நிறுவுவதன் பநாக்கங்கள்
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

3.3

இலங்மகயில் பசுமம விதானத்திமன விருத்தி சசய்தல்.
உள்நாட்டு ஆயுர்பவத சிகிச்மச முமறகமள பமற்சகாள்வதற்கு ஆதரவாக
இருத்தல்.
கல்வி ஆய்வுகளுக்கு வழிகாட்டுதல்
சுக ாீதியான சுற்றுலா வைிகத்மத விருத்தி சசய்தல்.
சுற்றுலாப் பிரயாைிகளுக்காக பமற்சகாள்ளப்படுகின்ற மருந்து உற்பத்திமய
விருத்தி சசயதல்.

சதாிவு சசய்யும் முமறமம
நாடளாவிய ாீதியில் 09 மாகாைங்களில் மூலிமகப் பூங்காக்கள் 09 இமன நிறுவுதல்
உள்நாட்டு மருத்துவ விருத்தி, கிராமிய மற்றும் ஆயுர்பவத மவத்தியசாமலகள் அபிவிருத்தி
மற்றும்
சுகாதாரம்
பற்றிய
இராஜாங்க
அமமச்சின்
கண்காைிப்பின்
கீழ்
இடம்சபறுகின்றன.
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04.
4.1

மத வழிபாட்டுத்தலங்களில் மர நடுமக நிகழ்ச்சிகமள சசயற்படுத்தல்.
அறிமுகம்
அமனத்து மத வழிபாட்டுத்தலங்களிலும் இயக்மக சூழல் எழுச்சி சபறுவதனால் சூழலின்
அழமக ஏற்படுத்துதல், குளிர்ச்சிமயத் தக்க மவத்துக் சகாள்ளல், மத சசயற்பாடுகமள
பமற்சகாவதற்குத் பதமவயான மன சுதந்திரம் மற்றும் ஆன்மீக நல்லிைக்கத்திமன
விருத்தி சசய்வதமன முழு நாட்டிமனயும் உள்ளடக்குமாற சவவ்பவறு பிரபதசங்களில்
காைப்படுகின்ற மத வழிபாட்டுத்தலங்களுள் கன்றுகமள நடுவதமன இந்நிகழ்ச்சி மூலம்
பமற்சகாள்ளப்படுகின்றது.

4.2

பநாக்கங்கள்
4.2.1 இலங்மகயில் பசுமம விதானத்திமன விருத்தி சசய்தல்.
4.2.2 பிரபதச மக்கள் மற்றும் மதத் தமலவர்களிமடயில் பரஸ்பர சதாடர்பிமன பமலும்
உறுதிப்படுத்தல்
4.2.3 மத வழிபாட்டுத்தலங்களில் சூழல் அழமக ஏற்படுத்துதல்.
4.2.4 மத நடவடிக்மககமள பமற்சகாள்வதற்குத் பதமவயான மன சுதந்திரத்மத விருத்தி
சசய்தல்
4.2.5 ஆன்மீக விருத்திக்குப் சபாருத்தமான சூழசலான்மற ஏற்படுத்தல்

4.3

சதாிவு சசய்யும் முமற
முழு நாட்மடயும் உள்ளடக்கும் வமகயில் புத்தசாசன, மத மற்றும் கலாச்சார அலவல்கள்
அமமச்சின் அடிப்பமட தமலயீட்டின் கீழ் மாவட்ட சசயலாளர் அலுவலகத்தினூடாக
பிரபதச சசயலாளர் அலுவலகம் மூலம் சகல மதங்களும் பிரதிநிதித்துவம் சபறும் வமகயில்
மத வழிபாட்டுத்தலங்கமளத் சதாிவு சசய்ய பவண்டும்.

05.

குளம் சார்ந்த பகுதிகள், நீர்ப்பாசன இருப்புக்கள் மற்றும் நீபரந்துப் பிரபதசங்களுக்குள் மர
நடுமக நிகழ்ச்சிகமளச் சசயற்படுத்துதல்.
அறிமுகம்
குளம் சார்ந்த நீபரந்துப் பிரபதசங்கமள பாதுகாப்பதன் மூலம் நிலக்கீழ் நீாிமன உயர்
மட்டத்தில் தக்க மவத்துக் சகாள்ள முடிவதனால் உலர் காலத்தில் குளத்துக்கு
சதாடர்ச்சியாக நீர் வழங்கமலப் சபற்றுக் சகாள்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
அவ்வாபற குளத்மதச் சுற்றி மர நடுமக சசய்வதனால் குளத்தின் ஆவியாதல்
சசயன்முமறமய குமறத்துக் சகாள்ள முடிவது பபான்பற குளத்மத சுற்றி வசிக்கின்ற
பறமவகள் மற்றும் ஏமனய விலங்கு வமககளின் உமறவிடங்களும் வளமாகின்றன.
பமலும் சூழல் பாதிப்புக்கமளக் குமறத்துக் சகாள்வதற்காகவும் பண்மடய குள
அமமப்புக்களில் நீபரந்துப் பிரபதசங்களின் இருப்பு மற்றும் நிமலயான பயமன
உறுதிப்படுத்திக் சகாள்வதற்காகவும் குளம் சார்ந்த பகுதிகள் மற்றும் மர நடுமக சசய்தல்
இந்நிகழ்ச்சி மூலம் பமற்சகாள்ளப்படுகிள்றது.

5.1

5.2

பநாக்கங்கள்
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5

5.3

இலங்மகயில் பசுமம விதானத்திமன விருத்தி சசய்தல்.
பண்மடய குள அமமப்புக்களில் நீபரந்துப் பிரபதசங்களில் வனப் பகுதிமய
மறுசீரமமத்தல்.
குளம் சார்ந்த நிலக்கீழ் நீாிமனப் பாதுகாத்தல்.
நீபரந்துப்
பிரபதசங்கமள
அண்டி
வாழும்
விலங்கு
வமககளின்
இனப்சபருக்கத்திமன ஊக்குவித்தல்.
குளம் சார்ந்த இயற்மக அழகிமன அதிகாித்தல்.

சதாிவு சசய்யும் முமற
நீர்ப்பாசன அமமச்சின் தமலமமயில் பிரபதச நீர்ப்பாசன சபாறியியல் அலுவலகங்களில்
கண்காைிப்பின் கீழ் சபாருத்தமான இடத்திமனத் சதாிவு சசய்ய பவண்டும்.
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06.
6.1

அதிபவக சநடுஞ்சாமல, பிரதான வீதி, மாகாை வீதிகள் மற்றும் கிராமிய வீதிகள் இரு
மருங்கிலும் மர நடுமக நிகழ்ச்சிகமளச் சசயற்படுத்துதல்.
அறிமுகம்
முழு நாட்மடயும் உள்ளடக்கும் வமகயில் அதிபவக சநடுஞ்சாமல, பிரதான வீதி, மாகாை
வீதிகள் மற்றும் கிராமிய வீதிகள்
இரு மருங்கிலும் பசுமம மமறப்சபான்மற
ஏற்படுத்துவதற்காக மர நடுமக சசய்வது இதன் மூலம் இடம்சபறுகின்றது. வீதியில்
பயைிப்பபாருக்கு நிழல் வழங்குதல், வளி மற்றும் ஒலி மாமசக் குமறத்தல் பபான்ற
அனுகூலங்கள் பலவும் இந்நிகழ்ச்சி மூலம் நிமறபவற்றிக் சகாள்ள முடியுமாவபதாடு வனப்
பபார்மவமய
உயர்த்துவதற்காக
இந்நிலங்கமள
மிக
விமனத்திறனுடனும்
பயனுள்ளதாகவும்
பயன்படுத்திக்
சகாள்வதற்கு
முடிகிறது.
அவ்வாபற
வன
விதானத்திலிருந்து
அழகான
வீதி
அமமப்சபான்மற
இலங்மக
முழுவதும்
நிர்மாைிப்பதற்காகவும் இதன்மூலம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

6.2

பநாக்கங்கள்
6.2.1 இலங்மகயில் பசுமம விதானத்திமன விருத்தி சசய்தல்.
6.2.2 அதிபவக சநடுஞ்சாமலகள் தவிர ஏமனய வீதி இரு மருங்கிலும் சபாருளாதார
நன்மம தரக்கூடிய தாவர வமககமள நட்டு அதன் மூலம் அப்பிரபதசங்களில்
மக்களுக்கு நன்மமகமள வழங்குதல்.
6.2.3 வீதிகமள அழகுபடுத்துதல்
6.2.4 வீதி இரு மருங்கிலும் நிழமல வழங்குதல்
6.2.5 வளி மாசமடதல் மற்றும் ஒலி மாசமடவமதக் குமறத்தல்

6.3

சதாிவு சசய்யும் முமற
சபருந்சதருக்கள் அமமச்சு மற்றும் சகல மாவட்ட சமபகளினால் தமது விடயப்பரப்புக்கு
எடுக்கப்படும் வீதி பற்றிய கவனத்மதச் சசலுத்தி இம்மர நடுமக நிகழ்ச்சியின் கீழ்
கன்றுகமள நட்டு இரு பக்கத்திலும் காட்டு விதானத்திமன விருத்தி சசய்ய முடியுமான
வழிகமளப் பற்றிய இரண்டு பட்டியல்கமள பவறு பவறாக தயாாித்துக் சகாண்டு உாிய
பிரபதச சசயலாளாிடம் ஒப்பமடக்க பவண்டும்.

07.

அரச நிறுவனங்கள், பாதி அரச நிறுவனங்கள், கூட்டுத்தாபனங்கள், சமபகள் மற்றும் சட்ட
ாீதியான நிறுவனங்களுக்குாிய காைிகளில் மர நடுமக நிகழ்ச்சிகமளச் சசயற்படுத்துதல்.
அறிமுகம்
இலங்மகயில் வன விதானத்மத விருத்தி சசய்வதற்காக இந்நாட்டில் காைப்படும் சகல
அரச, பாதி அரச, கூட்டுத்தாபனங்கள், சமபகள் மற்றும் சட்ட ாீதியான நிறுவனங்கமள
ஈடுபடுத்திக் சகாள்வதற்கு இதன் மூலம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தத்தமது ஒத்துமழப்பிமன
இக்கருமத்துக்காக சபற்றுக் சகாள்வதனால் அந்த அதிகாாிகளிடம் சூழல் பற்றி உள்ள
அணுகுமுமறகள்
பநர்மமறயானதாக
விருத்தியாவபதாடு
இலங்மகயில்
காட்டு
விதானத்தின் விருத்திக்காக இம்மர நடுமக நிகழ்ச்சிகள் காரைமாகின்றன.

7.1

அவ்வாபற, துாிதமாகக் குமறவதனால் காைப்படுகின்ற வனப் பபார்மவமய அதிகாித்துக்
சகாள்வதற்காக அரச மற்றும் அரசு அல்லாத நிறுவனங்களின் அதிகாாிகமளயும்
பயனுள்ளதாகப் பயன்படுத்திக் சகாள்ள முடியும். “பிறந்த நாளுக்கு கன்சறான்று” எனும்
தமலப்பின் கீழ் சகல அதிகாாிகளின் பிறந்த நாள்களிலும் அலுவலக தமலவர்களினால்
அவர்களுக்கு கன்சறான்மற வழங்குவதினூடாக இம்மர நடுமக நிகழ்ச்சிமய அறிமுகம்
சசய்ய முடியும். பதமவயான கன்றுகளின் அளமவ வருட ஆரம்பத்திபலபய நாற்று
பமமடசயான்று மூலம் பகாாி மவத்துக் சகாள்வதனால் தாமதமின்றி கன்றுகமளப்
சபற்றுக் சகாள்ள முடியும்.
7.2

பநாக்கங்கள்
7.2.1 இலங்மகயில் பசுமம விதானத்திமன விருத்தி சசய்தல்.
7.2.2 நிறுவனங்களின் காைிமய அழகுபடுத்தல்
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7.2.3
7.2.4

நிறுவனங்கமளச் சுற்றி நிழலுடனான சூழசலான்மற நிர்மாைித்தல்.
உாிய
நிறுவனத்தின்
அதிகாாிகளிடம்
சூழல்
பற்றிய
பநர்மமறயான
அணுகுமுமறமய வளர்த்தல்.

7.3

சதாிவு சசய்யும் முமற
முழு இலங்மகமயயும் உள்ளடக்கிய வமகயில் பிரபதச சசயலாளர் அலுவலகங்களில்
பிரதான தமலயீட்டின் கீழ் அரச, பாதி அரச, கூட்டுத்தாபனங்கள், சமபகள் மற்றும் சட்ட
ாீதியான நிறுவனங்களின் மூலம் சதாிவு சசய்ய பவண்டும்.

08.

பதாட்டக் கம்பனிகளுக்குாிய காைிகளிலும் தனியார் உாிமம உமடய காைிகளில் மர
நடுமக நிகழ்ச்சிகமளச் சசயற்படுத்துதல்.
அறிமுகம்
பதாட்டக் கம்பனிகளின் கீழ் நடத்திச் சசல்லப்படுகின்ற பதயிமல,சதன்மன, இறப்பர்
மற்றும் பவறு பயிர்ச்சசய்மககமளக் சகாண்ட காைிகளில் அமமந்துள்ள ஆனால்
அப்பயிர்கமள நிறுவ முடியாத நிலப்பகுதிகளில் பபான்பற விசாலமான தனியால்
நிலங்களில் மர நடுமக நிகழ்ச்சிகமள சசயற்படுத்துவது இங்கு பமற்சகாள்ளப்படுகிறது.
விபசடமாக பமபல குறிப்பிடப்பட்ட நிலங்களில் சசங்குத்தான சாிவுகள் உமடயதும்
மண்சாிவு
அபாயமுள்ள
நிலப்பகுதிகளினுள்
இம்மர
நடுமக
நிகழ்ச்சிகமள
சசயற்படுத்துவது சபாருத்தமாகும்.

8.1

8.2

பநாக்கங்கள்
8.2.1 இலங்மகயில் பசுமம விதானத்திமன விருத்தி சசய்தல்.
8.2.2 தனியார் நிலங்களில் மற்றும் பதாட்டக் கம்பனிகளுக்குாிய நிலங்களினுள் சூழல்
அழகிமன ஏறபடுத்துதல்
8.2.3 அக்காைிகளில் நிலக்கீழ் நீர் மட்டத்திமன உயரத்துதல்
8.2.4 பதாட்ட நிலங்கமள உயர் சசயற்திறனுடன் முகாமம சசய்தல்
8.2.5 நில பசதத்திமன தடுத்தல்

8.3

சதாிவு சசய்யும் முமற
முழு இலங்மகமயயும் உள்ளடக்கிய வமகயில் பதாட்டக் கம்பனிகளுக்குாிய காைிகளிலும்
தனியார் உாிமம உமடய நிலங்களில், நில உாிமமயாளர்களின் பவண்டுபகாளின்படி
பிரபதச சசயலாளர்அலுவலகங்களின் மூலம் சபாருத்தமான இடங்கள் சதாிவு சசய்யப்பட
பவண்டும்.

09.
9.1

நாடளாவிய ாீதியில் நாற்று பமமடகமள நிறுவும் நிகழ்ச்சிகள்
அறிமுகம்
இலங்மகயில் வனப் பபார்மவயின் திறமன உயர்த்துவதற்காக நிறுவப்பட பவண்டியதும்
பதாட்டப்பயிர்களுக்குத் பதமவயான தரமானதும் உயர் தரநிமலயிமனயும் சகாண்ட
கன்றுகமள உாிய தரப்பினருக்கு வழங்கும் பநாக்குடன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட சசயற்றிட்டம்
“நாடளாவிய
நாற்று
பமமடகமள
நிறுவும்
நிகழ்ச்சி”
எனும்
சபயாில்
அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது.
இலங்மகயில் வனப் பபார்மவமய 32% வமர வளர்ச்சியமடயச் சசய்வதன் நீண்ட கால
நிகழ்ச்சித் சதாடர்களுக்குத் பதமவயான கன்றுகமள வழங்குவதற்காக 2021.11.08 ஆம்
திகதிய “ தினமிை” மற்றும் “தினகரன்” பபான்ற நாளாந்த பத்திாிமககளில் பமபல நாற்று
பமமடகமள பதிவு சசய்து சகாள்வதற்கு உாிய விண்ைப்பப் படிவங்கள் பகாரப்பட்டன.
அதன்படி கிமடக்கப்பட்ட
விண்ைப்பப் படிவங்கள் இதுவமர பதிவு சசய்து
சகாள்வதற்குாிய
நடவடிக்மககள்
இடம்சபற்று
வருவபதாடு
உாிய
பநரத்தில்
பமற்சகாள்வதற்கு குறித்த மர நடுமக நிகழ்ச்சிகளுக்குத் பதமவயான கன்றுகமள
வழங்குவதற்கு தற்பபாது பதிவு சசய்யப்பட்ட நாற்று பமமடகள் பபாதுமானதாக
இல்லாமமயினால் ஒவ்சவாரு பிரபதச சசயலாளர் பிாிவிலும் குமறந்த பட்சம் 05 நாற்று
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பமமடகமள
பதிவு
சசய்வதற்குத்
பதமவயான
சசயலாளர்களினாலும் எடுக்கப்பட பவண்டும்.

நடவடிக்மககமள

பிரபதச

நாடளாவிய
நாற்று பமமடயாளர்கமள நிறுவுவதற்கான உாிய அறிவுறுத்தல்
சதாடர்கமள உாிய காலத்தில் உங்களுக்கு அனுப்புவதற்கு நடவடிக்மக எடுக்கப்படும்.
9.2

பநாக்கங்கள்
9.2.1 இலங்மகயில் பசுமம விதானத்திமன விருத்தி சசய்வதற்காக அரசுக்குத்
பதமவயான கன்றுகமள வழங்குதல்
9.2.2 நடுவதற்குத் பதமவயான கன்றுகமள பிரபதச ாீதியாகப் சபற்றுக் சகாள்வதற்குத்
பதமவயான வசதிகமள ஏற்படுத்தல்
9.2.3 குமறந்த வருமானமுமடய மக்களின் சபாருளாதாரத்மத உயர்த்துதல்.
9.2.4 பதசிய சபாருளாதாரத்மத உறுதிப்படுத்துதல்

10.

சசயற்றிட்ட முன்சமாழிமவ முன்மவத்தல்
உாிய அமமச்சு, இராஜாங்க அமமச்சு, மத வழிபாட்டுத்தலங்கள், பதாட்டக் கம்பனிகள்
மற்றும் தனியார் நில உாிமமயாளர்களுக்காக பவண்டுபகாள்கமள முன்மவப்பதற்கு
எதிர்பார்க்கப்படும் தரப்பினாினால் சசயற்றிட்டத்திமன உாிய முமறயில் இனங்
காண்பதமன
பமற்சகாள்ள
பவண்டியுள்ளபதாடு
கீபழ
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
சசயன்முமறயினூடாக அவ்பவண்டுபகாள்கமள முன்மவப்பதற்கு சசயலாற்ற பவண்டும்.
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

11.

மாதிாிப் படிவ இலக்கம் 01 இன்படி
உாிய முன்சமாழிவுகள் கிராமிய
குழுக்களினூடாக பிரபதச சசயலாளாிடம் முன்மவப்பதற்கு நடவடிக்மக எடுக்க
பவண்டும்.
மர
நடுமகக்காக
பதர்ந்சதடுக்கப்படும்
பாடசாமலகளின்
ஆவைங்கமள
அதிபர்களினால் தமது பிரபதசத்தில் பிரபதச சசயலாளாிடம் ஒப்பமடக்க
பவண்டும்.
சதாழிநுட்ப அதிகாாிகளினால் பீட்டு வன அதிகாாி/ வன விாிவாக்க அதிகாாியின்
வழிகாட்டலின்படி பமலுள்ள முன்சமாழிவுகளுக்குாிய மதிப்பீட்டு மாதிாிப் படிவ
இலக்கம் 02 மற்றும் 2A இன்படி தயாாித்து பிரபதச சசயலாளர் அல்லது உாிய
நிறுவனத் தமலவர்களிடம் முன்மவக்க பவண்டும்.
சசயற்றிட்ட முன்சமாழிவுகள் மற்றும் மதிப்பீட்டு மாதிாிப் படிவ இலக்கம் 03 இன்
மூலம் மாவட்ட சசயலாளர்கள்/ அமமச்சு சசயலாளர்களிடம் முன்மவக்க
பவண்டும்.
மாவட்ட
சசயலாளாின்
ஒழுங்குமுமறயான
அனுமதியுடன்
சசயற்றிட்ட
முன்சமாழிவுகளுக்குாிய சகல தகவல்களும் மாதிாிப் படிவ இலக்கம் 04 மூலம்
முகப்புக் கடிதத்துடன் 2022.02.15 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் வனஜீவராசிகள் மற்றும்
வன பாதுகாப்பு அமமச்சு, இலக்கம் 1090, சிறீ ஜயவர்தனபுர வீதி, ராஜகிாிய எனும்
முகவாிக்கு அனுப்புவதற்கு மாவட்ட சசயலாளர் அலுவலகத்தினால் நடவடிக்மக
எடுக்க பவண்டும்.
முன்பனற்றம் பற்றிய சகல ஆவைங்களும் புதுப்பிக்கப்பட்டு மாதிாிப் படிவங்கள்
அமனத்தும்
mowfcgreenlanka@gmail.com
எனும்
மின்னஞ்சல்
முகவாிக்கு
அனுப்புவதும் அவசியமாகும்.

சசயற்றிட்டத்மத சசயற்படுத்தல்
இச்சசயற்றிட்டத்மத சசயற்படுத்த பவண்டியது பிரபதச ாீதியாக நிறுவப்பட்டுள்ள சமூகம்
சார்ந்த அமமப்புகளின் மூலமாகும். இது சதாடர்பாக சசயலாற்றும் பபாது நிதி அமமச்சின்
இலக்கம்:
PFD/PMD/Cir/2021/01
மற்றும் 2021.09.29 திகதிய “சமூகம் சார்ந்த
அமமப்புக்காக பநரடி ஒப்பந்தங்கமள ஒப்பமடக்கும்
முமற”-2022 என்றவாறு
முன்மவக்கப்பட்டுள்ள சுற்றறிக்மகயின் படி சசயலாற்ற பவண்டும்.
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13.

ஒதுக்கீடுகமள விடுவித்தல் மற்றும் சகாடுப்பனவிமன வழங்குதல்
சகல
சசயற்றிட்டங்களுக்காக
சகாடுப்பனவிமன
வழங்குதல்
கீழ்வருமாறு
இடம்சபறுகிறது.
12.1
சசயற்றிட்டத்தின் முழுப் சபறுமதியில் 20% க்குக் குமறந்த சதவீதசமான்மற
ஆரம்ப முற்பைமாக உாிய பீட்டு வன அதிகாாி/ வன விாிவாக்க அதிகாாியின்
பாிந்துமரயின் படி சசலுத்தும் திறனும் உள்ளது. ஆனால் இக்சகாடுப்பனவிமனப்
சபற்றுக்
சகாள்வதற்காக
குமறந்த
பட்சம்
நிலத்மத
தயார்
சசய்து,
சசயற்றிட்டத்திமன நமடமுமறப்படுத்துவதற்காக சில முயற்சியுடனான சமூகம்
சார்ந்த அமமப்சபான்றாக உறுதிப்படுத்த பவண்டும் என்பபதாடு அதற்காக உாிய
ஒப்பந்தசமான்மறயும்
மகச்சாத்திட்டு
மவப்பது
கட்டாயமான
காரைிசயான்றாகும். (மாதிாிப் படிவ இலக்கம் 02 இல் மதிப்பீட்டில் சபாருள்
இலக்கம் 01 மற்றும் 02 இமனப் பூர்த்தி சசய்ததன் பின்னர்)
12.2

கன்றுகமளக் சகாள்வனவு சசய்தல் மற்றும் கன்றிமன நடுவதற்குாிய ஆரம்ப
நடவடிக்மககளுக்காக (மாதிாிப் படிவ இலக்கம் 02 இல் மதிப்பீட்டில் சபாருள்
இலக்கம் 03 இலிருந்து 06 வமர நிமறபவற்றுவதற்காக சசயற்றிட்டப் சபறுமதியில்
40%ஆன சகாடுப்பனசவான்றிமன பீட்டு வன அதிகாாி/ வன விாிவாக்க
அதிகாாியின் பாிந்துமரயின் படி பமற்சகாள்ளப்படுகின்றது.

12.3

கன்றுகமள நட்டு இரண்டாவது தவமைமயச் சசலுத்தி 04 மாதங்களின் பின்னர்
உாிய நிலத்தில் அக்கன்று சசழிப்பாக வளர்ந்துள்ளதாக சான்றிதசலான்று பீட்டு
வன அதிகாாி/ வன விாிவாக்க அதிகாாியினால் சபற்றுக் சகாள்ளப்பட்ட பின்னர்
மூன்று தவமையாக முழு சசயற்றிட்டத்தின் சபறுமதியில் 20% இமன
சகாடுப்பனசவான்மற பமற்சகாள்ள முடியும்.

12.4

எஞ்சிய 20%ஆன பைத்மத ஒப்பந்தமிட்டவாறு
மூன்றாவது தவமைமயச்
சசலுத்தி 06 மாதங்களின் பின்னர் உாிய சகல கன்றுகளும் சசழிப்பாக நிலத்தில்
வளர்ந்துள்ளதாகவும்
அக்கன்று
ஆபராக்கியமாக
வளர்ச்சியமடவதற்குத்
பதமவமயப் பூர்த்தி சசய்துள்ளதாக பீட்டு வன அதிகாாி/ வன விாிவாக்க
அதிகாாியினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டதன் பின்னர் சசலுத்த முடியும் (கன்றிமன
நட்டு 10 மாதங்களின் பின்னர்)

12.5

அவ்வாபற சசயற்றிட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதியிலிருந்து 3%
ஆன
சபறுமதிசயான்றிமன
நிர்வாக
சசலவுகளுக்காக
ஒதுக்க
முடியும்.
சசயற்றிட்டத்திற்காக மதிப்பீட்டிமனத் தயாாிக்கும் பபாது உாிய நிர்வாக
சசலவுகள் அம்மதிப்பீட்டிற்கு உள்ளடக்க முடியுமாகும். இவ்வாறு ஒதுக்கப்படும்
நிர்வாக சசலவுகள் மாவட்ட சசயலாளர் அலுவலகத்துக்கு 1% ஆகவும் பிரபதச
சசயலாளர் அலுவலகத்துக்கு 2% ஆகவும் பவறாக்கப்பட பவண்டும். அவ்வாபற
உறுதியற்ற சசலவுகளாக மதிப்பீட்டு நிதியிலிருந்து 5% ஆக பவறாக்க பவண்டும்
என்பபதாடு
அந்நிதிமய
பதமவக்பகற்றவாறு
பிரபதச
சசயலாளாின்
அனுமதியின்படி சசலுத்த முடியும்.

கன்றிமனத் சதாிவு சசய்தலும் கன்றுகளின் தரமும்
கன்றிமனத் சதாிவு சசய்தலில் அப்பிரபதசத்திற்கு உாிய தாவர வமககமளத் சதாிவு
சசய்து சகாள்ள பவண்டும் என்பபதாடு இக்கன்றுகள் அமனத்தும் பல்லாண்டுகால
தாவரங்களாக இருக்க பவண்டும் என்பபதாடு அத்தாவரங்கள் உண்ைக்கூடிய தாவரங்கள்/
பழத் தாவரங்கள் (பலா, ஈரப்பலா, விளா, தூாியன், சமங்கூஸ், புளி, சநல்லி, உகுசரஸ்ஸ,
கடுகுடா, ரம்புட்டான் பபான்றமவ) மரத்திலான மதிப்புமிக்க தாவரங்கள் (பதக்கு, காயா,
சநந்துன், கருங்காலி, பாமல, வீமர, மபகாகைி, மீ, நாகமரம், முதிமர, காட்டு சநாச்சி ,
பாமல, வீமர பபான்றமவ) மற்றும் வைிக சபறுமதிமிக்க தாவரங்கள் (பாக்கு, கித்துள்
பபான்றமவ) ஆக சதாிவு சசய்வதற்கு சசயற்பட பவண்டும்.
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13.1

பதமவயான கன்றுகமளப் சபற்றுக் சகாள்ளல்.
13.1.1 இவ்வமமச்சில் பதியப்பட்ட நாற்று பமமடயாளர்களினால் கன்றுகமளப் சபற்றுக்
சகாள்வதற்கு முன்னுாிமமயளிப்பது சபாருத்தமாகும்.
13.1.2 விவசாயத் திமைக்களம் மற்றும் வன பாதுகாப்புத் திமைக்களத்துக்குாிய
நாற்றுபமமடகள்
மூலம்
அல்லது
அரச
நிறுவனசமான்றின்
மூலம்
அனுமதிக்கப்பட்ட அரசின் பதிவு சசய்யப்பட்ட நாற்று பமமடயாளர்களினால்
கன்றுகமளப் சபற்றுக் சகாள்வது சபாருத்தமாகும்.
13.1.3 முடியுமான அமனத்து சந்தர்ப்பங்களிலும் பமலுள்ளவாறு சதாிவு சசய்வதற்கு
சசயற்பட பவண்டும் எனினும் அவ்வாறு கன்றிமன வழங்குவதற்காக முடியாத
சந்தர்ப்பங்களில் பீட்டு வன அதிகாாி/ வன விாிவாக்க அதிகாாியின் பாிந்துமர
மற்றும் பிரபதச சசயலாளாின் அனுமியின்படி வீட்டு நாற்று பமமடகளிலிருந்து
கன்றுகமளக் சகாள்வனவு சசய்வதற்கு நடவடிக்மக எடுக்க பவண்டும்.

14.

கன்றுகமள நடுவதற்குத் பதமவயான அறிவுறுத்தல்கமளப் சபற்றுக் சகாள்ளல்.
உாிய பிரபதசத்தில் பீட்டு வன அதிகாாி/ வன விாிவாக்க அதிகாாி மற்றும் விவசாய
ஆபலாசகர் மூலம் பதமவயான அறிவுறுத்தல்கமளப் சபற்றுக் சகாள்ளப்பட பவண்டும்
என்பபதாடு பாடசாமல நிகழ்ச்சிகமள சசயற்படுத்துவதில் விவசாய விடயப் சபாறுப்பு
ஆசிாியர்களின் அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் சந்தர்ப்பத்துக்பகற்றவாறு விவசாய ஆராய்ச்சி
உற்பத்தி உதவியாளர்களின் அறிவுறுத்தல்கமளப் சபற்றுக் சகாள்வது சபாருத்தமாகும்.

15.

கண்காைிப்பும் முன்பனற்றத்திமன விமர்சனம் சசய்வதும்
பசுமம இலங்மக பதசிய நிகழ்ச்சியின் கீழ் சசயற்படுத்தப்படுகின்ற பதசிய மர நடுமக
நிகழ்ச்சிகளின் மூலம் இலங்மகயில் வனப்பகுதியிமன உயர்த்துவதமன எதிர்பார்ப்பபதாடு
அதன் மூலம் வளி மண்டலத்தில் எஞ்சிய காபனீசராக்மசட்டிமன பதக்கி மவத்துக்
சகாள்ளமல பவகமாக்குவதும் எதிர்பார்பார்க்கப்படுகிறது. அக்காபனீசராக்மசட்டிமன
பதக்கி மவத்துக் சகாள்வதற்காக உள்நாட்டு மற்றும் சர்வபதச சந்மதயினூடாக விற்பமன
சசய்ய
முடியுமான
காபன்
கடமன
கைக்கிடுவதற்கு
சபாருத்தமாக்குவதும்
எதிர்பார்பார்க்கப்படுகிறது. அக்கைக்கீட்டிற்காக இச்சசயற்றிட்டத்தின் கீழ் நடப்படுகின்ற
ஒவ்சவாரு கன்றிலும் நிமலயான தன்மம மற்றும் சிறந்த இருப்பு பபான்பற அவற்றின்
ஆபராக்கியமான வளர்ச்சி பற்றிய சான்றிதமழ அந்நன்சகாமட நிதிக்கு வழங்க
பவண்டியுள்ளது.
அதனால் இச்சசயற்றிட்டத்தின் மூலம் நடப்படுகின்ற சகல கன்றுகளும் நவீன
சதாழிநுட்பத்தின் ஊடக ஆராய்ச்சி சசய்வதற்கும் அக்கன்றுகளின் வளர்ச்சிமய
வருடாந்தம் கைக்கிடுவதற்கும் ஒழுங்குவிதிகள் இடப்பட்டுள்ளன. அதன்படி பசுமம
இலங்மக பதசிய நிகழ்ச்சி சகல தரப்பினதும் ஒருங்கிமைப்பு மற்றும் கண்காைிப்பின்
மூலம் முன்பனற்றத்திமன விமர்சனம் சசய்வதற்கு எதிர்பார்பார்க்கப்படுகிறது.
விபசடமாக முன்சமாழியப்பட்ட பாடசாமல நிகழ்ச்சிக்கு சதாடர்புபடும் பாடசாமல
மாைவர்களுக்கு
நிதிச்
சலுமகசயான்மற
வழங்குவதனால்
இந்நிகழ்ச்சியின்
கண்காைிப்புகளில் உங்களின் கவனத்மதச் சசலுத்துவதற்கு அவசியமாகும். மாவட்ட
சசயலாளர் அலுவலகம் மற்றும் பிரபதச
சசயலாளர் அலுவலகங்களில் திட்டமிடல்
பிாிவினால் சசயற்றிட்டத்தின் முன்பனற்றத்திமன விமர்சனம் சசய்வதும் அமமச்சிடம்
அதமன தாமதமின்றி அறிக்மகயிடும் சபாறுப்பு ஒப்பமடக்கப்படும். பிரபதச சசயலாளர்
அலுவலகங்களில் கடமமயிலுள்ள சூழல் அதிகாாி அல்லது ஏமனய சபாருத்தமான
அதிகாாிசயாருவாிடம் இச்சசயற்றிட்டத்தின் முன்பனற்றத்திமன விமர்சனம் சசய்யும் பைி
திட்டமிடல் பிாிவுடன் ஒருங்கிமைப்புச் சசய்யும் சபாறுப்பும் எழுத்து மூலமாக
ஒப்பமடப்பதற்கு பிரபதச சசயலாளாினால் நடவடிக்மக எடுப்பது சபாருத்தமாகும்.
பதசிய சூழல் நிகழ்ச்சிகளில் முன்பனற்ற விமர்சனம் மற்றும் கண்காைிப்புக்காக இலக்கம்:
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අවප 20/1576/321/003 மற்றும் 2020.11.02 திகதிய அமமச்சரமவ அனுமதியின்படி கீழ்
குறிப்படுப்பட்டுள்ள குழு தற்பபாதும் நிறுவப்பட்டுள்ளது.
1.
அமமச்சுகளுக்கு இமடயிலான சசயற்பாட்டுக்குழு
2.
மாவட்ட குழு
3.
பிரபதச குழு
பமபல குழு 3 இல் கண்காைிப்பு மற்றும் முன்பனற்ற விமர்சனத்திற்கு அப்பசுமம இலங்மக பதசிய
நிகழ்ச்சியில் சகல சசயற்றிட்டங்களும் கீழ் அடங்குகின்றன. அதன்படி நடப்படுகின்ற அமனத்து
கன்றுகமளயும் கைிப்பிடல் மற்றும் அக்கன்றுகளில் பாதுகாப்பு மற்றும் நீண்ட கால இருப்பிமன
உறுதிப்படுத்துதல் அப்பிரபதச குழுக்களுடன் விபசட கடமமப்சபாறுப்பாக பவண்டும்.
இப்பிரபதசக் குழுக்களின் கடமமப்சபாறுப்பிமன மிக இலகுவாக்குவதற்காக இலங்மக சபாலீஸ்
மற்றும் முப்பமடயினாின் ஒத்துமழப்மபப் சபற்றுக் சகாள்வதற்கு எதிர்பார்பார்க்கப்படுகிறது.
விபசடமாக சமூக சபாலீஸ் பசமவ/ சுழல் சபாலீஸ் பிாிவுகளின் பநரடி ஒத்துமழப்பும் இதற்காக
சபற்றுக் சகாள்வதற்கு உாிய குழு சசயற்பட பவண்டும்.
சபாதுக் காரைிகள்
1.
எப்பிரபதச சசயலாளசலாருவருக்கும், தமது அதிகாரப் பிரபதசத்தினுள் காைப்படுகின்ற
சபாருத்தமான நிலப்பகுதிகளுள் அவற்றின் உாிமமமயக் சகாண்ட நிறுவனங்களில்
ஒழுங்கு முமறயான அனுமதியுடன் மர நடுமக நிகழ்ச்சிகமளச் சசயற்படுத்தக் கூடியதாக
உள்ளது.
2.
சசயற்றிட்டத்திமனச் சசயற்படுத்துவதில் நீமர வழங்குவதில் சிக்கல்கள் காைப்படுமாயின்
கிராமிய குழுவின் முன்சமாழிவு அனுமதியுடன் 30 குடும்பங்கமள உள்ளடக்கும் வமகயில்
சபாது இடசமான்றில் சகல பயனாளர்களுக்கும் பயமனப் சபற்றுக் சகாள்ளும் விதத்தில்
விவசாயக் கிைறுகமள அமமப்பதற்காக இச்சசயற்றிட்டத்தின் கீழ் நன்சகாமட நிதிமய
ஒதுக்கிக் சகாள்வதற்கு முடியுமாக உள்ளது.
3.
கீபழ குறிப்பிடப்படுகின்ற சுற்றறிக்மககளில் காட்டப்படுகின்ற அறிவுறுத்தல்களும்
இந்நிகழ்ச்சிமய சசயற்படுத்துவதில் உாிய சந்தர்ப்பங்களில் கவனத்தில் சகாண்டு
சசயற்பட பவண்டும் என வலியுறுத்துகிபறன்.
i
ii

நிதி அமமச்சினால் “கிராமத்துடனான உமரயாடல்”- 2022 என்றவாறு 2021.12.15 திகதிய
சவளியிடப்பட்டுள்ள இலக்கம்: MF/NPD 2021 உமடய சுற்றறிக்மக.
சபாருளாதார மறுமலர்ச்சி மற்றும் வறுமம ஒழிப்புக்காக ஜனாதிபதி சசயலைியினால்
“வரவு சசலவுத்திட்டம்-2022 பிரபதச அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சி” என்றவாறு 2021.12.19 திகதிய
சவளியிடப்பட்டுள்ள இலக்கம்: PTF/01/IBP-2022/RDP உமடய கடிதம்.
இதுபற்றி பமலும் சில சதளிவுபடுத்தல்கள் பதமவப்படுமாயின் அதற்காக வனஜீவராசிகள்
மற்றும் வன பாதுகாப்பு அமமச்சின் கீபழ விபரம் குறிப்பிடப்படுகின்ற அதிகாாிகளிடம்
வினவவும்.

பமலதிக சசயலாளர் (அபிவிருத்தி)
சதாமலபபசி இலக்கம்: 011-2879342
சதாமலநகல் இலக்கம்: 011-2879342
மின்னஞ்சல் : mwfc.dev@gmail.com

பைிப்பாளர் நாயகம்(திட்டமிடல்)
சதாமலபபசி இலக்கம்: 011-3661230
சதாமலநகல் இலக்கம்: 011-2879273
மின்னஞ்சல் : wildlifeplanning@gmail.com

உங்களின்
நிறுவனங்கமள
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி
சபாருத்தமான
ஒருங்கிமைப்பு
அதிகாாிசயாருவமர நியமிப்பதன் மூலம் பமலுள்ள சசயற்றிட்டத்திமன விமனத்திறனுடனும்
தடங்கலின்றி நடத்திச் சசல்ல முடியும் என்பது எனது நம்பிக்மகயாகும். அதற்காக சபாருத்தமான
உயர் அதிகாாிசயாருவமர சபயர் குறிப்பிட்டு கீழுள்ள தகவல்களுடன் எமக்கு அனுப்புவதற்கு
நடவடிக்மக எடுக்குமாறு தயவுடன் பவண்டுகிபறன்.
சபயர் குறிப்பிடப்படுகின்ற அதிகாாியின் சபயர்
:
பதவி
:
சதாமலபபசி இலக்கம்
:
மின்னஞ்சல்
:
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பசுமம இலங்மக பதசிய நிகழ்ச்சி, பூபகாள சூழல் அமமப்புகளின் நிமலயான பாவமன,
நிமலயான காடுகளின் முகாமமத்துவம், பாமலவனமாதலுக்கு எதிராக சசயற்படுதல், நில
அழிமவ நிறுத்துதல், புனர்நிர்மாைம் மற்றும் உயிர்ப் பல்வமகமம அழிமவத் தடுத்தல் எனும்
நிமலயான அபிவிருத்திமய பநாக்கத்திமன அமடந்து சகாள்வதமன முற்படுத்தி சசயற்படும்
நிகழ்ச்சிசயான்றாகும். இப் பசுமம இலங்மக பதசிய நிகழ்ச்சி எதிர்வரும் தசாப்தத்தினுள் முழு
இலங்மக சமூகமும் ஒன்றிமைத்துக் சகாண்டு சசயற்பட பவண்டிய முதன்மமயான பதசிய
நிகழ்ச்சிசயான்சறன்பதனால் அதமன சவற்றியீட்டிக் சகாள்வதற்காக உங்கள் அமனவாினதும்
அனுசரமை மற்றும் ஒத்துமழப்பிமன மிகத் தயவுடன் எதிர்பார்க்கின்பறன்.
ஒப்பமிட்டவர்
பசாமரத்ன விதானபதிரை
சசயலாளர்
வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன பாதுகாப்பு அமமச்சு
பிரதிகள் :
1. மாவட்ட ஒருங்கிமைப்பு குழுத் தமலவர்கள்
2. பிரபதச ஒருங்கிமைப்பு குழுத் தமலவர்கள்
3. ஜனாதிபதி சசயலாளர்
4. பிரதமர் சசயலாளர்
5. அமமச்சரமவ சசயலாளர்
6. கைக்காய்வாளர் நாயகம்
7. பைிப்பாளர் நாயகம், பதசிய திட்டமிடல் திமைக்களம்
8. பைிப்பாளர் நாயகம், பதசிய வரவு சசலவுத்திட்ட திமைக்களம்
9. பைிப்பாளர் நாயகம், அபிவிருத்தி நிதி திமைக்களம்
10.பைிப்பாளர் நாயகம், திமறபசறி சசயற்பாட்டு திமைக்களம்
11.பைிப்பாளர் நாயகம், சசயற்றிட்ட முகாமமத்துவம் மற்றும் பமற்பார்மவதிமைக்களம்
12. பைிப்பாளர் நாயகம், அரச நிதிக் சகாள்மக திமைக்களம்
13. வன பாதுகாவலர் நாயகம், வன பாதுகாப்புத் திமைக்களம்- உங்களுமடய பமற்பார்மவயின்
கீழ் மாகாை/மாவட்ட/ பிரபதச அதிகாாிகள்
மூலம் சசயற்படுத்துவதற்காக
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மாதிாி இலக்கம் : 01
வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன பாதுகாப்பு அமமச்சு
சசயற்றிட்டத்மத இனங்காணும் விண்ைப்பப்படிவம்
முன்சமாழியப்பட்ட சசயற்றிட்டம்

3)
4)

இலங்மகயில் வன கிராமங்கள் 200 இமன நிர்மாைித்தல்
இலங்மகயில் பாடசாமலகள் மற்றும் பதசிய கல்வி நிறுவனங்களுள் மர நடுமக நிகழ்ச்சிகமள
சசயற்படுத்தல்.
நாடளாவிய ாீதியில் மூலிமகத் பதாட்டங்கமள நிறுவுதல்.
மத வழிபாட்டுத் தலங்களுள் மர நடுமக நிகழ்ச்சிகமள சசயற்படுத்தல்.

5)

குளம் சார்ந்த பகுதிகள், நீர்ப்பாசன இருப்புக்கள் மற்றும் நீபரந்துப் பிரபதசங்களுக்குள் மர நடுமக

1)
2)

நிகழ்ச்சிகமளச் சசயற்படுத்துதல்.
6)

அதிபவக சநடுஞ்சாமல, பிரதான வீதி, மாகாை வீதிகள் மற்றும் கிராமிய வீதிகள் இரு மருங்கிலும்
மர நடுமக நிகழ்ச்சிகமளச் சசயற்படுத்துதல்.

7)

அரச நிறுவனங்கள், பாதி அரச நிறுவனங்கள், கூட்டுத்தாபனங்கள், சமபகள் மற்றும் சட்ட ாீதியான

8)

நிறுவனங்களுக்குாிய காைிகளில் மர நடுமக நிகழ்ச்சிகமளச் சசயற்படுத்துதல்.
பதாட்டக் கம்பனிகளுக்குாிய காைிகளிலும் தனியார் உாிமம உமடய காைிகளில் மர நடுமக
நிகழ்ச்சிகமளச் சசயற்படுத்துதல்.

பதமவயான கன்று வமக / மற்றும் கன்றுகளின் அளவு - கன்று வமக............ அளவு...............
1. சதாிவு சசய்யப்படும் சசயற்றிட்டம் ..........................................
2. மாவட்டம்
..........................................
3. பிரபதச சசயலாளர் பிாிவு
..........................................
4. கிராம அதிகாாி பிாிவு
..........................................
5. சசயற்றிட்டம் சசயற்படுத்தப்படும் குடியிருப்பு / கிராமம்
............................................
6. உள்ளடக்கப்படும் குடும்பங்களின் எண்ைிக்மக/பாடசாமலகளின் எண்ைிக்மக/வழிபாட்டுத்தலங்களின்
எண்ைிக்மக/அரச- பாதி அரச நிறுவனங்கள்/தனியார் துமறயினாின் நிலங்கள்....................................
7. சசயற்றிட்டம் சசயற்படுத்தப்படும் சமூக அமமப்பின் சபயர் மற்றும் முகவாி ..............
8. சசயற்றிட்டத்திற்கு பயன்படுத்த முடியுமான நில அளவு(அண்ைளவாக)
ஏக்கர்.......ரூட்.......பர்சர்ஸ்........
9. பதமவயான கன்று வமக / மற்றும் கன்றுகளின் அளவு - கன்று வமக............. அளவு...............
(பதமவயான கன்று வமக மற்றும் அளவுகள் பமலதிக பட்டியலில் முன்மவக்கப்பட பவண்டும்)
10. நீமரப் சபற்றுக் சகாள்ள முடியுமான முமற – ஊற்று நீர்/ குளத்து நீர்/ ஆற்று நீர்/ கிைற்று நீர்/குழாய் நீர்/
பவறு.. ......................
11.சசயற்றிட்டத்திமன சுருக்கமாக விளக்குதல்- ............................................................................
து. / உ. பைிப்பாளர் (திட்டமிடல்),
பமபலயுள்ள சசயற்றிட்டத்மத சசயற்படுத்துவதனால் பமற்கூறிய கிராமத்தில் குடும்பங்கள்/ பாடசாமலகள்/
மத வழிபாட்டுத்தலங்கள்/ அரச- பாதி அரச நிறுவனங்கள்/தனியார் பதாட்டக் கம்பனிகளுக்குாிய நிலங்கள்
ஏக்கர்..........ரூட்........பர்சர்ஸ்............ஆன நில அளசவான்றில் பயிர்சசய்வதன் மூலம் நன்மமகள்
கிமடப்பதனால்/ வனப்பகுதிமய அதிகாிக்க முடியும் என்பதனால்/ நீண்ட கால வாழ்வாதாரத்திமன
அதிகாிப்பதற்குப்
சபாருத்தமான
சசயற்றிட்டசமான்று
என்பதனால்/
சசயற்படுத்துவதற்காக
முன்மவக்கிபறாம்.
......................................................
கிராமிய குழு / அதிபர்
பிரபதச சசயலாளர்,
பமலுள்ள சசயற்றிட்ட முன்சமாழிவு பீட்டு வன அதிகாாி/ வன விாிவாக்க அதிகாாி / சூழல் அதிகாாியினால்
மதிப்பீட்டுக்கு
உள்ளாக்கப்பட்டபதாடு
அதற்காக
அண்ைளவாக
ரூ.
..........................ஆக
மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி ஒழுங்கு முமறயான மதிப்பீட்டிமனத் தயாாிப்பதற்கு சதாழிநுட்ப
அதிகாாியிடம் சமர்ப்பிப்பதற்கு பாிந்துமரக்கிபறன்.
..................................................
து. / உ. பைிப்பாளர் (திட்டமிடல்)
அனுமதிக்கிபறன்.
..........................................
பிரபதச சசயலாளர்
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மாதிாி இலக்கம் : 02
வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன பாதுகாப்பு அமமச்சு
வனச் சசய்மகசயான்மற நிறுவுவது சதாடர்பான மதிப்பீடு
(மாவட்ட விமல நிர்ையக் குழுவில் குழு விமலக்கு ஏற்ப தயாாிக்க பவண்டும்)
நிலத்திமன தயார் சசய்தல் மற்றும் கன்றுகமள நடுதல்

சசயற்பாடுகள்

01

02

03

04

05

06

அலகு

பற்மறக் காட்மட சவட்டி பவர்கமள
அகற்றி அப்பகுதிகளில்
விளிம்புக்
பகாடுகள் பநபர இடுவதற்கு
அதி
மிமகயாக
உள்ள
சந்தர்ப்பங்களில் அவற்மற அகற்றி
விளிம்புக்
பகாடுகள்
பநபர
இடுவதற்கு
மீற்றர் 2.5 x 2.5 இமடசவளிக்கு
வாிமச
இடுதல்
மற்றும்
அமடயாளமிடுதல் விட்டம் 1 மீற்றர்
ஆகுமாறு சந்து சுத்தம் சசய்வதற்காக
மீற்றர் 2.5 x 2.5 இமடசவளிக்கு
சச.மீ 30
x 30 x 30 அளவில்
குழிகமள
சவட்டுதல்
மற்றும்
மபயிலான கன்றுகமள நடுவதற்காக
துமறயில்
கன்றுகமள
பகிர்ந்தளிப்பதற்காக
கன்றிமன நட்ட பின்னர் கன்மறச்
சுற்றி மரக் குச்சி/ ாீப்ப பட்மடகமளப்
பயன்படுத்தி சச. மீ. 120 (உயரம்) x
60 x 60 அளவில் பாதுகாப்பு பவலி
அமமத்தல் மற்றும் பராமாித்தல்

அளவு

ஓர்
அலசகான்றுக்காக
சசலவாகும் நிதி
(ரூ)

நிதி (ரூ)

m2

m2

m2

அலகு
அலகு

அலகு

உப சமாத்தம்
07

நடுவதற்கு
எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற
கன்றுகளின்
அளவு
மற்றும்
அவற்றின் மதிப்பு *

கன்று

உப சமாத்தம்
08

நிர்வாக சசலவுகள் 3%

09

உறுதிப்படுத்தப்படாத சசலவுகள் 5%

சமாத்த சசலவு
* முழு கன்றுகளினதும் விபரம் மாதிாி இலக்கம் 2A மூலம் முன்மவக்கவும்.
தயாாித்தவர்:

பாிந்துமர சசய்கிபறன்

அனுமதிக்கிபறன்

................................
சதாழிநுட்ப / உதவி

............................
சதாழிநுட்ப அதிகாாி

..........................
பிரபதச சசயலாளர்

.

மாதிாி இலக்கம் 2A
கன்றுகள் பற்றிய சுருக்கமான அறிக்மக

சதாடர்
இல

கன்று வமக/ சபயர்
ஒட்டு கன்று

சபாதுவான

அளவு

அலசகான்றின்
விமல
(ரூ.)

சமாத்தம்

பமபல கன்று வமககள் மற்றும் அவற்றின் அளவுகள் சாியானமவ என உறுதிப்படுத்துகிபறன்.
..................................................
பீட்டு வன அதிகாாி/ வன விாிவாக்க அதிகாாி

சமாத்த நிதி
(ரூ.)

.

மாதிாி இலக்கம் : 03
வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன பாதுகாப்பு அமமச்சு
சசயற்றிட்ட முன்சமாழிவுக்காக ஒதுக்கீட்டிமனப் சபற்றுக் சகாள்ளல்
மாவட்ட சசயலாளர்,
.......................................
.................................... பிரபதச சசயலாளர் அலுவலகத்திடம் சமர்ப்பித்து முன்சமாழிவுகளில்
கீபழ
குறிப்பிடப்படுகின்ற சசயற்றிட்ட முன்சமாழிவுகள் மற்றும் அதனுடன் சதாடர்பான மதிப்பீட்டிமன
சமர்ப்பிக்கிபறன்.
பவறு
முழு
சசயற்றிட் கன்றுக
பதமவகளுக்
மதிப்பீ
ட
ளின்
நிதி
சசயற்றிட்டத்தின் சபயர்
காக
ட்டு
எண்ைிக்
எண்ைிக் (ரூ.)
சசலவாகும்
நிதி
மக
மக
நிதி (ரூ.) *
(ரூ.)
1.இலங்மகயில் வன கிராமங்கள் 200 இமன
நிர்மாைித்தல்
2.இலங்மகயில் பாடசாமலகள் மற்றும் பதசிய
கல்வி நிறுவனங்களுள் மர நடுமக நிகழ்ச்சிகமள
சசயற்படுத்தல்.
3.நாடளாவிய ாீதியில் மூலிமகத் பதாட்டங்கமள
நிறுவுதல்.
4.மத
வழிபாட்டுத்
தலங்களுள்
மர
நடுமக
நிகழ்ச்சிகமள சசயற்படுத்தல்.
5. குளம் சார்ந்த பகுதிகள், நீர்ப்பாசன இருப்புக்கள்
மற்றும் நீபரந்துப் பிரபதசங்களுக்குள் மர நடுமக
நிகழ்ச்சிகமளச் சசயற்படுத்துதல்.
6.அதிபவக சநடுஞ்சாமல, பிரதான வீதி, மாகாை
வீதிகள் மற்றும் கிராமிய வீதிகள் இரு மருங்கிலும்
மர நடுமக நிகழ்ச்சிகமளச் சசயற்படுத்துதல்.
7.அரச நிறுவனங்கள், பாதி அரச நிறுவனங்கள்,
கூட்டுத்தாபனங்கள்,
சமபகள்
மற்றும்
சட்ட
ாீதியான நிறுவனங்களுக்குாிய காைிகளில் மர
நடுமக நிகழ்ச்சிகமளச் சசயற்படுத்துதல்.
8.பதாட்டக்
கம்பனிகளுக்குாிய
காைிகளிலும்
தனியார் உாிமம உமடய காைிகளில் மர நடுமக
நிகழ்ச்சிகமளச் சசயற்படுத்துதல்.
சமாத்தம்
முழு மதிப்பீட்டு நிதி
* பயிர்ச்சசய்மகக் கிைறுகள் அல்லது பவறு அவ்வாறு பதமவக்காக சசலவிடப்படும் நிதி (பதமவமயக்
குறிப்பிடவும்)
..............................
பிரபதச
சசயலாளர்
அலுவலகத்திடம்
சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள
பமலுள்ள
சசயற்றிட்டத்திமன
சசயற்படுத்துவது
சபாருத்தமாகும்.
அதற்குத்
பதமவப்படும்
ரூ......................................ஒதுக்கீடு மாவட்ட சசயலாளாின் மூலம் சபற்றுக் சகாள்வதற்கு முன்மவப்பதமன
பாிந்துமர சசய்கிபறன்.
…….....................................
து. / உ. பைிப்பாளர் (திட்டமிடல்)
..................................................... பிரபதச சசயலாளர் அலுவலகத்திடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள பமலுள்ள
சசயற்றிட்டத்திற்காக
ரூ.......................................ஒதுக்கீட்டு அளசவான்று அவசியமாக உள்ளது.
அவ்சவாதுக்கீட்டிமன வழங்குவதமன பாிந்துமரத்து அனுமதிக்கு சமர்ப்பிக்கிபறன்.
.............................................
பிரபதச சசயலாளர்

மாதிாி இலக்கம் : 04
வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன பாதுகாப்பு அமமச்சு
சசயற்றிட்ட மதிப்பீட்டு நிதிமய சமர்ப்பித்தல்
மாவட்டம் : ............................
சதாடர் இலக்கம்

பிரததச

சமர்ப்பிக்

வன

பாடசாமலகள்

மூலி

மத வழிபாட்டுத்

குளம்

அதிதவக

அரச

ததாட்டக்

சமாத்த

சகல

சசயலா

கப்படுகி

கிராமங்க

மற்றும்

மக

தலங்களுள்

பகுதிகள், நீர்ப்பாசன

சநடுஞ்சாமல,

நிறுவனங்கள்,

கம்பனிகளுக்குாிய

கன்றுகளி

சசயற்றிட்ட

ளர்

ன்ற

ள்

கல்வி

த்

சசயற்படுத்தப்ப

இருப்புக்கள் மற்றும்

பிரதான

பாதி

காணிகளிலும் தனியார்

ன் ததமவ

ங்களிலும்

அலுவல

சசயற்றி

சசயற்றிட்

நிறுவனங்களுள்

ததா

டுகின்ற

நீதரந்துப்

மாகாண

நிறுவனங்கள்,

உாிமம

கத்தின்

ட்டங்களி

டங்களின்

மர

ட்ட

சசயற்றிட்டங்க

பிரததசங்களுக்குள்

வீதிகள் மற்றும்

கூட்டுத்தாபனங்க

சசயற்படுத்தப்படுகின்ற

ட்

சபயர்

ன்

எண்ணிக்

நிகழ்ச்சிகமள

சசய

ளின்

மர

கிராமிய வீதிகள்

ள்,

சசயற்றிட்டங்களின்

நிதி (ரூ.)

எண்ணிக்

மக

சசயற்படுத்தப்படு

ற்றி

எண்ணிக்மக

நிகழ்ச்சிகமளச்

இரு மருங்கிலும்

மற்றும்

ம்சசயற்றிட்டங்களி

ட்ட

சசயற்படுத்துதல்

சசயற்படுத்தப்ப

ாீதியான

ன் எண்ணிக்மக

ங்க

டுகின்ற

நிறுவனங்களுக்கு

ளின்

சசயற்றிட்டங்க

ாிய

எண்

ளின்

சசயற்படுத்தப்படு

ணிக்

எண்ணிக்மக

கின்ற

மக

ததசிய

நடுமக

மக

சார்ந்த

நடுமக

வீதி,

அரச

சமபகள்
சட்ட

உமடய

கா

மதிப்பிடப்ப
சமாத்த

எண்ணிக்மக ணிகளில்

காணிகளில்

சசயற்றிட்டங்களி
ன் எண்ணிக்மக

1
2
3
4
5
மாவட்டத்தில்

முழு

சசயற்றிட்டங்களின்
எண்ணிக்மக
ததமவயான சமாத்த ஒதுக்கீடுகளின் அளவு
(ஒவ்சவாரு பிரததச சசயலாளர் பிாிவுளின்படி தவறாக தகவல்கமள உள்ளிடவும்)
தமதல குறிப்பிடப்படுள்ளவாறு ................................................. மாவட்டத்தில் தமற்குறிப்பிட்ட சசயற்றிட்டங்களுக்காக பிரததச சசயலாளர்களினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள, மதிப்பீட்டின்படி ரூ. .............................ஆன
ஒதுக்கீட்டிமன மாவட்ட சசயலாளாிடம் அனுப்புவதற்கு பாிந்துமர சசய்கிதறன்.
அனுமதிக்கிதறன்
..........................................
பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

..................................
மாவட்ட சசயலாளர்/ அரசாங்க அதிபர்
ம.ப.பா.

வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன பாதுகாப்பு அமமச்சு
உள்ளக நிர்வாகத்துக்காக
சசயலாளர்
வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன பாதுகாப்பு அமமச்சு
தமதல ............................. மாவட்டத்தில் சசயற்றிட்ட முன்சமாழிவு ............................... சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அம் முன்சமாழிவுளில் முன்சமாழிவு
........................... இமன பாிந்துமர சசய்ய முடியாது. முன்சமாழிவு ......................................... இமன பாிந்துமர சசய்கிதறாம்.
அதன்படி பாிந்துமர சசய்யப்பட்ட சசயற்றிட்டம் ............. க்காக ரூ............................... ஆன ஒதுக்கீட்டிமன விடுவிப்பதமன பாிந்துமர சசய்கிதறாம்.
...................................
பாிந்துமர குழு
பிரதான நிதி அதிகாாி,
தமதல பாிந்துமர சசய்யப்பட்டுள்ளவாறு சசயற்றிட்டங்களுக்காக ....................... மாவட்டத்துக்காக ஒதுக்கீடு ரூ. ................... இமன விடுவிப்பதமன
அனுமதிக்கிதறன்.

......................
சசயலாளர்
வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன பாதுகாப்பு அமமச்சு

