
Translation for Executive summary of ESMF  

பிரத்தியேகச் சுருக்கம் 

இலங்கை வரலாற்றில் நீர் மற்றும் ைலாசாரத்திற்ைிகையேோன பலமான உறவு 
குறிப்பிைத்தக்ைவவாரு அம்சமாகும். இலங்கைேின் புராதன நீர் 
முைாகமத்துவத் வதாழில்நுட்பம் உலைப் பிரசித்தி வபற்றிருப்பதுைன், அது 
சூழலின் நிகலயபண் தகைகமேிகன உறுதிப்படுத்தி, நீர் வளத்தின் 
நிகலயபண் பாவகனேின் மீது அதிை ைவனத்திகனச் வசலுத்திேிருந்தது. 

ைைந்த இரண்டு தசாப்த ைாலமாை ைாலநிகல மாற்றத்தின் பல்யவறுபட்ை 
யமாசமான தாக்ைத்திகன முழு உலகும் அனுபவித்துவருவதுைன், அதன் 
தாக்ைம் உலைம் பூராைவும் பல்யவறுபட்ை சமுைப் வபாருளாதார மற்றும் சூழற் 
பிரச்சிகனைகளத் யதாற்றுவித்துள்ளது.  2018 ஆம் மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டு 
உலைளாவிே ைாலநிகல இைர்ச் சுட்வைண், ைாலநிகல மாற்றத்தினால் 
உலைில் மிைவும் பாதிக்ைப்பட்ை நாடுைள் வரிகசேில் இலங்கைகே 
முகறயே 4 ஆம் மற்றும் 2 ஆம் இைங்ைளில் 
தரவரிகசப்படுத்திேிருந்தது. இத் தாக்ைங்ைள் பல்யவறான மற்றும் 
நீண்ைைால வறட்சிேிகனயும், நாட்டின் பல்யவறு பகுதிைளில் 
வபரும்பாலும் ஒவ்வவாரு வருைமும் ஏற்படுைின்ற 
வவள்ளப்வபருக்ைிகனயும் ஏலயவ வவளிப்படுத்தத் வதாைங்ைியுள்ளது.  

இலங்கைேின் நீர் வளங்ைள் இந் நாட்டின் சமுை சுற்றுப்புற 
ஒருகமப்பாடு மற்றும் அபிவிருத்தி இலக்குைகள நிகலயபணுவதற்கு 
மிைவும் முக்ைிேமானதாகும். அந்தவகைேில், நீர் வள நிகலயபண் 
முைாகமத்துவம் மிை முக்ைிே விைேவமான்றாவதுைன், இம் 
மட்டுப்பாைான வளங்ைளுக்ைான வசேல்நுட்ப மற்றும் இருப்பிேல் நீண்ை 
ைாலத்திட்ைங்ைள், வசேற்திட்ைங்ைள் அத்துைன் நிைழ்ச்சித்திட்ைங்ைள் 
ஆைிேன ைாணப்படுதல் யவண்டும்.    

நீர்பாசன அகமச்சின் ைீழ் (Ministry of Irrigation - MI) 

நிகறயவற்றப்பட்டுக்வைாண்டிருக்கும் “இலங்கைேின் 
ஒருங்ைிகணக்ைப்பட்ை ePNue;JgpuNjrq;fs; மற்றும் நீர் வளங்ைள் 



முைாகமத்துவச் வசேற்திட்ைம்” (Sri Lanka Integrated Watershed and Water 

Resources Management Project - IWWRMP) ைாலநிகல மாற்றத்தினால் 
தூண்ைப்பட்ை தற்யபாதுள்ள சவால்ைகளப் பிரதானமாைக் 
குறிப்பிடுவதற்கு உலை வங்ைிேினால் நிதி வழங்ைப்படும் ஐந்தாண்டு 
ைாலச் வசேற்திட்ைவமான்றாகும். நீர்நிகல மற்றும் நீர் வளங்ைள் 
திட்ைமிைகல விருத்தி வசய்வதும், நீர் வள உட்ைட்ைகமப்பின் 
வதாழிற்பாட்டிகன உேர்த்துவதும் இலங்கைேின் ஒருங்ைிகணக்ைப்பட்ை 
ePNue;JgpuNjrq;fs; மற்றும் நீர் வளங்ைள் முைாகமத்துவச் 
வசேற்திட்ைத்தின் அபிவிருத்திக் குறிக்யைாளாகும். இங்கு, வதாழிற்பாடு 
என்பது குளத்தின் விருத்தி வசய்ேப்பட்ை பாதுைாப்பு மற்றும் 
நீர்பாசனத்தின் விருத்தி வசய்ேப்பட்ை நீர் வழங்ைல் 
வலேகமப்பிகனயும் குறிக்ைின்றது. 
 

இச் வசேற்திட்ைம் பின்வரும் நான்கு மூலக்கூறுைகள 
உள்ளைக்ைியுள்ளது: கூறு 1.  ePNue;JgpuNjrq;fs; மற்றும் நீர் வளங்ைள் 
திட்ைமிைல், கூறு 2. உட்ைட்ைகமப்பு விருத்திைள், கூறு 3. தற்வசேலான 
அவசர பதில் மற்றும் கூறு 4. வசேற்திட்ை முைாகமத்துவம். இப் 
பல்யவறுபட்ை கூறுைளுக்ைிகைேில், நாட்டின் நீர் வளங்ைள் திட்ைமிைற் 
திறன் விருத்திேிகனயும் கூறு 1 யநாக்ைாைக்வைாள்ளும் அயதயநரத்தில்  
முதலாம் அல்லது இரண்ைாம் கூறுைள் மாத்திரம் வபௌதீை 
உட்ைட்ைகமப்பு யவகலைகள உள்ளைக்ைிேதாைவிருக்கும்.  

IBRD வளங்ைளுைன் நிதி வழங்கும் இச் வசேற்திட்ைங்ைள் மற்றும் 
நிைழ்ச்சித்திட்ைங்ைள் உலை வங்ைித் வதாழிற்பாட்டுக் வைாள்கையுைன் 
இணங்ைிேிருத்தல் அவசிேமாகும். ஆையவ, இலங்கைேின் 
ஒருங்ைிகணக்ைப்பட்ை ePNue;JgpuNjrq;fs; மற்றும் நீர் வளங்ைள் 
முைாகமத்துவச் வசேற்திட்ைத்தின் (IWWRMP) ைீழ் நிதி 
வழங்ைப்படுவதற்குத் தகைகமயுகைே அகனத்து உப வசேற்திட்ைங்ைள் 
மற்றும் கூறுைள் இலங்கை அரசாங்ைத்தின் சூழல் சார் சட்ைவாக்ைத்கத 



உறுதிப்படுத்துவதற்கு யமலதிைமாை உலை வங்ைிேின் பாதுைாப்புக் 
வைாள்கையுைனும் இணங்ைிேிருத்தல் யவண்டும்.  

இலங்கைேின் ஒருங்ைிகணக்ைப்பட்ை ePNue;JgpuNjrq;fs; மற்றும் நீர் 
வளங்ைள் முைாகமத்துவச் வசேற்திட்ைத்தின் (IWWRMP) 
முன்வமாழிேப்பட்ை வசேற்பாடுைள் பின்வரும் உலை வங்ைிேின் 
பாதுைாப்புக் வைாள்கையுைன் வதாைர்புகைேனவாகும்: சூழல் மதிப்படீு (OP 

4.01),  இேற்கை வாழிைம் (OP 4.04),  ைாடுைள் (OP 4.36), வபௌதீைக் ைலாசார வளங்ைள் 
(OP 4.11), தன்னிச்கசோன மீள்குடியேற்றங்ைள் (OP 4.12) மற்றும் குளங்ைளின் 
பாதுைாப்பு (OP 4.37). வசேற்திட்ை வகை, அகமவிை இகசவு, வசேற்திட்ை மற்றும் 
இேற்கைேின் அளவடீு அத்துைன் அதன் சாத்திேமான சூழல் தாக்ைங்ைளின் 
அளவு ஆைிேவற்றின் பிரைாரம் முன்வமாழிேப்பட்ை வசேற்திட்ைம் 4 
வகைப்படுத்தப்படுைின்றது. அதன்படி, இலங்கைேின் ஒருங்ைிகணக்ைப்பட்ை 
ePNue;JgpuNjrq;fs; மற்றும் நீர் வளங்ைள் முைாகமத்துவச் 
வசேற்திட்ைம் (IWWRMP) வகைப்பாடு ஆ(B) என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.    

இலங்கைேின் ஒருங்ைிகணக்ைப்பட்ை ePNue;JgpuNjrq;fs; மற்றும் நீர் 
வளங்ைள் முைாகமத்துவச் வசேற்திட்ைத்தின் (IWWRMP) சூழல் மற்றும் 
சமுை முைாகமத்துவக் ைட்ைகமப்பு (ESMF) முன்வமாழிேப்பட்ை 
வசேற்திட்ைத்தின் வசேற்பாடுைள் ைாரணமாை ஏற்பைக்கூடிே சாத்திேமுகைே 
சூழல், சமுைத் தாக்ைங்ைள் பற்றிே அடிப்பகைத் தைவகல வழங்குவதுைன், அப் 
பிரச்சிகனைள் மீதான தணிப்புத் திட்ைங்ைகளயும் வசதிப்படுத்துைின்றது. 
அத்துைன், சூழல் மற்றும் சமுை முைாகமத்துவக் ைட்ைகமப்பு (ESMF), 
வசேற்திட்ைத்தின் வசேற்பாடுைளுக்ைான உரிே சூழல் மற்றும் சமுை 
முைாகமத்துவத் திட்ைங்ைகளத் தோரிப்பதற்ைான வழிைாட்ைகல வழங்கும்.  

  


