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AIIB ஆ ய உடக்ட்டைமப்  த ட்  வங்  

CEA மத் ய ற்றாடல் அ காரசைப 

DFC  வனப்பா காப்  ைணக்களம் 

DS  ரேதச ெசயலாளர ்

DWLC  வனஉ ர ்பா காப்  ைணக்களம் 

EH & S ற்றாடல் காதாரம் & ச க 

E & SU of  PMU ற்றாடல் & ச க அல  டட் காைமத் வ அல  

E & S & H & S unit of PMU ற்றாடல் & ச க & காதார & பா காப்  அல  
ட்ட காைமத் வ அல  

 

ESMF ற்றாடல் மற் ம் ச க காைமத் வ கட்டைமப்  

ESMP  ற்றாடல் ச க காைமத் வ ட்டம் 

SSE & SMP தளத் ன் ப்பான ற் ச் ழல் மற் ம் ச க 

ேமலாண்ைமத ் ட்டம் 

GN  

GOSL 

ராம ேசவகர ்

இலங்ைக அர  

GSMB யல் & ரங்கங்கள் பணியகம் 

LRC நிலச் ர் தத்க்  

NBRO  ேத ய கட் ட ஆராய்ச்  அைமப்  

RDA   அ த்  அ காரசைப 

 

 

 

 

 



 

1. ன் ைர 

நாட் ன் 06 மாகாணங்களில் உள்ள 11 மாவட்டங்களில், ப்பாக, உயர ் அபாயப் 
ரேதசங்களில் உ யற்ற சரி கைள ைறப்பதற்  அல்ல  அதைன ம ம ப்  

ெசய்வதற்  ஆ ய உடக்ட்டைமப்  த ட்  வங் ந்  இலங்ைக அரசாங்கம் 
கடன் ெபற் க் ெகாள்ள ம் ற . இந்த க த் ட்டத் ற்  ற்றாடல் மற் ம் ச க 
பா காப் கள் மற் ம் இலங்ைக ன் AIIB மற் ம் இலங்ைக ல் உள்ள 
மனப்பக்கங்க க் ட்பட்  நைட ைறப்ப த்தப்பட ேவண் ள்ள . டட் 
நடவ க்ைககளின் தன்ைமைய ம் அதன் ெசயலாக்கத்ைத ம் க த் ல் ெகாண் , AIIB 

ற் ச் ழல் மற் ம் ச கப் பா காப்  ெகாள்ைக ன் ேதைவக்ேகற்ப ஒ  ற் ச் ழல் 
மற் ம் ச க ேமலாண்ைமச ்சட்டகம் தயாரிக்கப்பட் ள்ள . 

 ற் ச் ழல் மற் ம் ச க ேமலாண்ைம ன் ேநாக்கம் (ESMF) ட்ட நடவ க்ைககள் 
ெசயல்ப த் ம் ேபா  AIIB பா காப் கள் மற் ம் ேத ய ற் ச் ழல் மற் ம் ச க 
மந்ைதகள் ண்ணப் க் ம் வ காட் ைய அளிப்பேத ஆ ம். இத் ட்டத்ைத 
ெசயல்ப த் ம் கைம (NBRO), ட்ட ெசயலாக்க அைனத்  நிைலகளின்ேபா , ESMF 

ட்டத் ன் ழ் தயாரிக்கப்பட்ட ற் ச் ழல் மற் ம் ச க ேமலாண்ைமத் ட்டங்கைள 
ெசயல்ப த் வைத உ  ெசய் ம் என எ ரப்ாரக்்கப்ப ற . 

ங்க ற் ன் ேபா , ற் ச் ழல் & ச க அைமப் , மற் ம் காதார & பா காப்  
நிைலைமகள் அ க தளம் ப் டப்பட்ட , மற் ம் தள நிைலைமகள் பற்  
கவனிக்கப்பட ேவண் ம் என்  ெதரியவந்த . எனேவ, ஒவ்ெவா  தளத் ற்கான தள 

ப்பான ற் ச் ழல் மற் ம் ச க ேமலாண்ைமத் ட்டங்கள் (SSE&SMP) ெதாடரந்்  
ஒ  தளம் ப் ட்ட ற் ச் ழல் மற் ம் ச க ம ப் க க்  ESMF 
பரிந் ைரத் ள்ள . (SSE&SMP) ட்டம், வ வைமப் , கட் மானம் மற் ம் ெசயல்பாட்  
கட்டம் ற் ச் ழல், ச க மற் ம் காதார & பா காப்  ேமலாண்ைம 
நடவ க்ைககைள ட்ட ெசயலாக்கத் ல் க த் ல் ெகாள்ள அளிக் ற . 

இ  ெகன்ேடாலா மண்சரி  தணிக் ம் தளத் ற்கான தல ேசசமான ற்றாடல் 
மற் ம் ச க காைமத் வ ட்டம் ஆ ம். இந்த ட்டம் ஒ  ஆழமான ற் ச் ழல் 
மற் ம் ச க ம ப் ட் ன் லம் தயாரிக்கப்பட் ள்ள ; 

i.  ட்ட ெசல்வாக்  ப ல் உணர் ரவ்மான ற் ச் ழல் மற் ம் ச க 
கைள அைடயாளம் கா தல் 

ii. ட்ட நடவ க்ைககளின் காரணமாக ப் டத்தக்க ற் ச் ழல் மற் ம் 
ச கப் பா ப் கைள கண்ட தல் 

iii. ைறப்  நடவ க்ைககைள ன்ெமா த ம் 
iv. இத் ட்டப் ெபா த்தமான ற் ச் ழல் மற் ம் ச கத் கண்காணிப்  

ேதைவகைள  ெசய் ங்கள். 
v. ட்ட ெசயலாக்கத் ன் ேபா  ன்பற்றப்பட ேவண் ய ற் ச் ழல் 

ஒ ங் ைற மற் ம் நைட ைறகள் த்த ஆய் ற்  ப் ட்ட இடம் 
 

2.  இ ப் ட பரங்கள் மற் ம் தள ளக்கம் 

தல ப் : தல எண் .16 ெதா ப் -1, இரத் ன ரி மாவட்டம், ெகன்ேடாலா 
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 தள பரங்கள் 

சப்ரக வ மாகாணத் ன் இரத் ன ரி மாவட்டத் ன் இரத் ன ரி ரேதச ெசயலகப் 
ரி ன் (DS ரி ன்) வாைனக்கட் ய ராம ேசவகர ் ரி ன் ழ் இந்த தளம் 

நிரவ்ாக ரீ யாக ழ்ச் ெபற் ள்ள . நக ம் தைரமட்ட ரி  பாலம் 105/3 மற் ம் 
105/4 ெகா ம் -மட்டக்களப்  ஏ4  (இரத் ன ரி-ெபலம ல்ல ரி ), ெகந்தாலா ல் 
இைட ல் அைமந் ள்ள . பா க்கப்பட்ட ெம வான நக ம் ப  வடக் ந்  
இரத் ன ரி-ெபலம ல்ல  மற் ம் ெதற் ல் இ ந்  இயற்ைகயான நீேராைட என 
கட்டைள டப்ப ற . 
 

i. தலத் ற்  அ ல் உள்ள ஊர ்இரத் ன ரி, தளத் ந்  மார ்5 . . 
ii. GPS இன் இடம் 6.664184 ச, 80 436953 உ. ம். இடத் ன் வைரபடம் படம் 1. 
iii. நில உைடைம என்ப  சாைல ேமம்பாட்  ஆைணயம் (RDA) இடஒ க்  மற் ம் 

ஒ  தனியார ்நிலம் . Asanka Chamara Liyanage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 1: உத்ேதச மண்சரி  ைறப்  தளம் மற் ம் ற் ப் ற ற் ச் ழல் அம்சங்கள் 
மற் ம் ேசைவ உள்கட்டைமப் ன் Google ப மம். ref. வரங்க க்  ேரான் ம்பம்-

ற்ேசரக்்ைக 1 

3. மண்சரி  அபாய சம்பவ பரம் 

6.05.2017 அன் , > 300  மைழ ெபா ைவ, சாய்ந்த இயக்கத்ைத ண்  ட்ட . சாய்வான 
இயக்கத் ற்  க் ய காரணம் சாைல ரிவாக்கத் ன் ேபா  ேமாசமான வ கால் 
ேமலாண்ைம காரணமாக, சாைல ன் க்ேக ஓ பாைதைய மற் ம் அ ள்ள 

பாலம் ஆ யவற்ைற எ த் ச ்ெசல்ல ேபா மான வச  ெசய்யப்பட ல்ைல. இதனால் 
மண்ணின் லம் அ க அள  நீைர ப வ , ெப ரல் ப  ேநாக்  (creep) உள்ள 

ற்ேபாக்கான இயக்கத் ற்  சாதகமான ழைல உ வாக் ற . நிலசச்ரி ல் 
பா க்கப்பட்ட ெமாத்த பரப்பள  மார ் 6700 ச ர ட்டர ் ஆ ம். 
                                                                     2 

 



ெகா ம்  – மட்டக்களப்  A4  (இரத் ன ரி-ெபலம ல்ல ரி ) 105/3 பாலம் 
ப ல் இந்த ைரயம் ரி ன் ரீடம் உள்ள . இந்த இயக்கம் சாைல ன் ஒ  
ப ைய ம், மார ் 4 அ  சாய்ந் ம், சாைல ன் ஒ  ப  வைர நீண்ட த்த ரிசல் 
ஏற்ப வ ம் அ கரித் ள்ள . நிைலயற்ற ரி  ஒ  வைள  மற் ம் ெப ரல் ப ல் 
அைமந் ள்ள நீேராைட வைர ஓ ற , இ  சாைல ன் இைணயாக பாய் ற  (படம் 3).  
இந்த ஊரந்்  ெசல் ம் சரி  அ ல் உள்ள கட் டங்கள் மற் ம் அதன் கட் மானங்களின் 

 பல்ேவ  வைகயான ரிசல்கைள ஏற்ப த் ள்ள . 
 
சம்பவம் காரணமாக ஏற்பட்ட ேசதங்கள் 
 

ேசதமைடந்த கட் மானங்கள் மத் ல் . Asanka Chamara Liyanage என்பவரின்  
ப்பணி தாண்  ேசதமைடந் ள்ள . உயர ் ஆபத்  என கண்ட யப்பட்ட மற்ற 3 
களில் ரிசல்கள் ேதான் ன; ம  உம்மா ச னா, . M.L ந ர ்மற் ம்  சப்வான் 

ஆ ேயாரின் கள். 
 

சரி  ெம வாக இ ந்ததால் இந்த சம்பவத் ல் உ ரிழப்  ஏ ம் ஏற்பட ல்ைல. 
சம்பவத் ன் ேபா , ேசதமைடந்த ட் ல் இ ந்த ப்பவரக்ள் உடன யாக 
அப் றப்ப த் னாரக்ள். ற் ம் ேசதமைடந்த ட் ல் ப் ள்ள ஒ வர ் ல்லைற 

ற்பைன கைட நடத்  வ றார,் சம்பவம் நடந்த ன்னர ் இந்த கைட ைக டப்பட்ட . 
 

இந்த ஆபத்  சாைல ன் ஒ  றத் ல், சாைல ன் ஒ  ப  யதால் ேசதம் 
ஏற்பட் ள்ள . இந்த சம்பவத் ன் ேபா  ேசதமைடந் ள்ள சாைல ேபாக் வரத்  ெநரிசல், 

கள், ச க ேசைவகள் (பாடசாைலகள், ச க ேசைவ ைமயம், காதார பா காப் , மத 
இடங்கள் த யன) ெசல்ல தைட ஏற்பட்ட . சம்பவம் காரணமாக ப் டத்தக்க 
ப ர/் வசாய நிலங்கள் ேசதமைடந்ததாக இல்ைல. ப்  படம் 2: ட்டப் ப ன் 
ப மங்கள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 



  

படம் 2a: சாய்ந்த சாைலகளால் 
ேசதமைடந்த சாைல 

படம் 2b: RDA ர ் ெசய் ம் பணிகள் 
ஏற்கனேவ நகரத்்தப்ப ம் ழ்ேநாக்  (09-
08-02018) 

  

படம் 2c: உபசரி ன் ஓ தளம் ச தாய 
ளியல் இடமாக மாற்றப்பட் ள்ள  

(சாதாரண ழ்நிைலகளில் அ க ஓ ப் 
பாய்ைவ கவனிக்க ம்) 

படம் 2d: ேசதமைடந்த சாைல ப  
மற் ம் சாய்வான இயக்கம் காரணமாக 

ேழ சரி  

 
படம் 2: ட்டப் ப ன் ப மங்கள் 
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  படம் 3: பா க்கப்பட்ட சாய்  ப  மற் ம் தைர அைச ன் காரணமாக உள்ள 
கட் டங்கள் வைரபடம் 

 

4. சாத் யமான அபாயத்ைதக் ைறப்பதற்  ஏற்கனேவ ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட  
    ஏேத ம்    ர்  நடவ க்ைககள் பற் ய ளக்கம் 

இந்த சம்பவத் ன் ேபா , அந்த இடத்ைத ஆய்  ெசய்த NBRO , நக ம் சரி  ரி ன் 
க்ேக உள்ள தைரப்பரப்ைப ைறத் , அ ள்ள பாலம் வைர உள்ள ஓ தளத்ைத 

இயக் ற . தைர ல் ஏற்பட்ட பதற்றத் ரிசல் அபாய மண்டலத்ைத ம், கைள ம் 
அபாயக் ைறயாக் ம் வைக ல் இ ந்த . இந்த ஆபத்  த் , GN இன் அ காரி உட்பட, 

ப்பவரக்ள் எசச்ரிக்ைக க்கப்பட் ள்ளனர.் களின்  ஏற்பட்ட ரிசல், 
அள  கள் ல ம் கண்காணிக்கப்பட்டன. இந்த பரிகாரம், ஸ் ரத்தன்ைமைய 

ப் டத்தக்க வைக ல் ேமம்ப த் ள்ள , ஆனால் ற் ம் இல்ைல. 

அப் றப் ப த்தல்கள்: ேசதமைடந்த டை்ட ேசரந்்த  Asanka Chamara Liyanage ஏற்கனேவ 
டை்ட கா  ெசய்  ட்டார;் இவர ் 2017 தல்  மற் ம் ல்லைற ற்பைன 

நடவ க்ைககைள இழந் ள்ளார.்  3 களில் உள்ள மற்ற ம்பங்கள் அ க ஆபத்  என 
வைகப்ப த்தப்பட் , கைள கா  ெசய் மா  ெதரி க்கப்பட்ட . ட்  
உரிைமயாளரக்ளில் ஒ வர ்டயர ்கைட நடத் , ெதாடரந்்  ெசயல்பாடை்டத் ெதாட ற . 
அரசாங்கம் அவரக் க்  ஒ  உப வைக ள் ேயற்ற ெதா ப்ைப பா 1,600,000 
ம ப் ற்  வழங்  உள்ள . ஒ  நிலம் மற் ம்  வாங் வதற்  அல்ல   கட் வதற்  
ேபா மான அள  இல்லாத தன்ைமைய க் ம் வைக ல் அைனத்  அபாயக்  
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ம்பங்க ம் இந்த ச ைகையப் ெபற் ள்ளன. பா க்கப்பட்ட ம்பங்களின் 
ஆேலாசைனகள், ெகா க்கப்பட்ட இழப் ட் தெ்தாைக உள்ள ேசைவகைள வச யான 
அ த் டன் அ காைம ல் உள்ள காணிகள் மற் ம் கைள ெகாள்வன  ெசய்ய 

யா  என ட் க்காட் ய . ேம ம், ெவளிேயற்றம் என்ப  அவற் ன் ப  
இ ப் டத் டன் இைணக்கப்பட்ட தற்ேபாைதய வாழ்வாதார நடவ க்ைகக க்  

ைமயான இழப்ைப ஏற்ப த் ம். 

5. நிலசச்ரி க்  அ காைம ல் உள்ள மண்சரி  மற் ம் ரேதசங்கைள பற் ய 
பரம் மற் ம் தற்ேபாைதய அபாய நிைல 

மண்சரி  ஏற்படல் மற் ம் அ காைம ல் அைமந் ள்ள ரேதசங்கள் ப யள  RDA  
இடஒ க் ம் தனியார ் காணிக ம் ஆ ம். இந்த அபாயத் ன் காரணமாக, கள் 

ன்வ ம் ெபயரிடப்பட்ட உரிைமயாளரக் க்  உரியதாக உள்ள ;  Asanka Chamara 
Liyanage, Ms உம்மா ச னா,  M.L ந ர,்  சவான். (REF. அ க்ைக இல. NBRO/313500/06/2015 
(L1) 

6. ற் ப் ற ழல் பற் ய க்கமான ளக்கம், ட்ட நடவ க்ைககளால் 
பா க்கப்படக் ய உணர் ரவ்மான தனிமங்கைள றப் க் ப் டன் 

ஆய்  ப ல் கண்ட யப் பட்ட ப கள், வன உ ர ் ஒ க் கள், ற் ச் ழ க்  
உகந்த வாழ் டங்கள். ழ யல் ரீ யாக ப் டத்தக்க வாழ் டங்கள் எ ம் 
காணப்பட ல்ைல. நில ழ்நிைல யல், ெப ம்பா ம் தாழ்வான மைழக்கைடக் கா கள் 
ஆ ம். ஆனால், அந்த ப ன் இயற்ைக யல், ட் த் ேதாட்டங்களில் 
ப ரிடப்பட் ள்ள மரங்களால் ெபரி ம் ெதால்ைலப்பட் , இடம்ெபயரந்் ற . 
தற்ெபா  உள்ள நக ம் சரி ல் உள்ள நிலப் பயன்கள் ெப ம்பா ம் ட் த் ேதாட்டங்கள், 
அ க அடரத்்  உைடய மரங்கள் ெகாண்டைவ. கள் உள்ள ேதாட்டங்கள் ேமல் சாய்ந்தப் 
ப ம் காணப்ப ன்றன. ேம ம், ேமல் சாய்ந்தப் ப ல் ஒ  பள்ளிவாசல், 
ஸ்ைல க்  எ ரத்் பக்கமாக அைமந் ள்ள .   ஒ  இயற்ைகயான ஓைட சாைலக்  
இைணயாக ழ்ேநாக்  ஓ ற .  ட்ட ெசயலாக்கத் ன்ேபா  அபாயநிைல ல் உள்ள 

கள் மற் ம் ேசைவகள்: 

i. சாைல ம ய ம் பாதசாரிக ம் 
ii. சாைல ன் ஒ  பக்கத் ல் உள்ள களில் ப்பவரக்ள் 
iii. கட் மானப் ப ல் உரிைமயாளரக்ளின் நிலங்கள் 
iv. தற்ேபாைதய ெபா ளாதார நடவ க்ைககள் ட்டத் ன் ெசல்வாக்  பரப்  
v. பள்ளிவாசல் மற் ம் அதன் சமய நடவ க்ைககள் 
vi. நீர ் நிேயாக் ேகா கள் சாய்ந்தம ல் ேசதமைடந் ள்ள ரிைவ கடந்  

மார ்30 -50 ம்பங்கள் ச கத் ற்  நீர ் நிேயாகம் (தகவல் ஆதாரம்: 
அப்ப ல் வ ப்பவரக்ள்) 

vii. ெகன்ேடலா; ஓைட மற் ம் அதன் நீர ்ஓட்டம் மற் ம் தரம் 

7. இத் ட்டத் ல் உள்ள பணிகளின் வரம் 

உத்ேதச தணிப்  பணிகள், வ காலைமப் க்கான ேமம்பாடை்ட ெப மள ல் 
க்கப்ப ம். இ  சரியான வ கால் ேமலாண்ைம ன் லம் ஓ றத்ைத எ த் ச ்

ெசன்  அ ல் உள்ள பாலம் மற் ம் ேமற்பரப்  வ கால் அைமப்  லம், 
அ ள்ள பாலத் ற்  இயக்கச ் ெசய் ம் நிரந்தர கட்டைமப் கைள ம் 
உள்ளடக் க் ம். ைடமட்ட க  நீரக்் ண க டன் இைணக்காமல்,  
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ெசங் த்  வ காலைமப்  அைமப் க டன் இைணக்கக் ய நீர ் அட்டவைண ன் ழ் 
உள்ள தண்ணீர ்அட்டவைணைய உட்ேசரத்்தல். சாைல ப  மற் ம் ெப ரல் ப ன் 
பல னமான வண்டல் ப கைள கா யன் கட் மானங்கள் மற் ம் இன்ன ற ப களில் 
பலப்ப த் வ  சரி ன் உ த் தன்ைமைய வ ப்ப த் வதாக க தப்ப ம். 

8. ச க மற் ம் ற்றாடல் பா ப் கள் மற் ம் பணிகள் ெதாடர்பான அபாயங்கைள 
இனங்காணல். 

8.1 ேநர்மைற தாக்கங்கள் 

இந்த ைறப்  தற்ேபா  நிைலயற்ற நிலங்கைள ம், சாைலப் ரிைவ ம், கள், 
கட் மானங்கள் மற் ம் ப் க்கைள பா காப்பைத உ  ெசய் ம். இந்த சாைல 
நிைலயாக மா ம், ைறந்த ேபாக் வரத்  ெநரிசல்க ம், ல தரப் ன ம் நிரந்தரமாக 

றந்  டப்பட ம். சாைல டல் மைழகாலத் ல் நகரங்க க் ைடேய நல்ல 
ெதாடரை்ப ஏற்ப த் ம். 

8.2 எ ர்மைற தாக்கங்கள் 

இந்தத் யர ் தணிப்  பணிகள் ெபா வாக ஏற்கனேவ ஒ  சாய்வான ெசய ழப்பால் 
ெதால்ைலக்  உள்ளான ப க் ள் மட் ேம உள்ளன.  எனேவ, எ ரம்ைற தாக்கங்கள் அ க 
அள ல் இடம் ெபற் ள்ளன மற் ம் ெப ம்பா ம் கட் மான காலம் வைர 
மட் ப்ப த்தப்பட் ள்ள . 

8.2.1. நிலம் மற் ம் எ ரக்ால வளரச்் ப் பணிகைள அ தல் 

ெப ம்பாலான தணிப்  ேவைலகள்  இடஒ க் ம்,  அதாங்க சமராத் ன் 
நிலத்ைத ம் மந்  ெசல் ம். தற்ேபா   அதாங்க சமரா யனேக என்ற காணி 
ைக டப்பட் ள்ள . ஆபத்ைத க த் ல் ெகாண் , எ ரக்ாலத் ல் நிலம் அல்ல  நி ரந்்த 
கட்டைமப் கைள வளரக்்க ேவண்டாம் என nbro ஆேலாசைன வழங் ள்ள . இதன் 
காரணமாக அவர ் தன  ெசாத் க்க க்  எ ரக்ால வளரச்்  வாய்ப்ைப இழக்க ேநரி ம்.  
அபாய நிகழ் ன் காரணமாக எந்த ஒ  உற்பத்  ேநாக்கத் ற்காக ம் ஏற்கனேவ நிலம் 
பயன்பா ன்  ட்டதால், அவரால் ப்  வழங்கப்பட்ட 1.6 எம். பாைய இழப் டாக 
வழங்க ேவண் ம். தற்ேபா  ட்டப்பணி நைடெப ம் இடம், வளரச்்  இல்லாத ப  என 
ஏற்கனேவ க தப்ப ம் நிலமாக இ ப்பதால், அவ க்  இழப்  வழங்க இந்த ட்டத் ன் 

ழ் ஏற்பா கள் இ க்கா . ேம ம், இத் ட்டத் ன் ழ் நிலம் ைகயகப்ப த்தப்பட யா . 
எனேவ, இந்தத் ட்டம் நிலஉைடைமேயா க்  இழப்ைப ஏற்ப த் ம் என்  அர  
நியாயமானதாக இ க்கலாம். இ ப் ம், நில உரிைமயாள க்  அ க்க யாத நில 
உபேயா க க்  அ ம க்கப்படலாம், ைளெபா ட்கைள நிலப் பயன்பாட் ந்  

ரிதெ்த க்கலாம். அவர ்நிலங்கைள அ க ம் ஆனால் எந்த ட்  

8.2.2 ழ யல், உ ரியல் தாக்கங்கள் மற் ம் லங் னங்கள் மற் ம் தாவர 
இனங்கள் 

நிலவாழ் இயற்ெதா கள் தான தாக்கங்கள் இடம் ெபற் ள்ளன. லங் னங்கள் மற் ம் 
தாவர இனங்கள் தான தாக்கம், ண் ணர்  ழ்ெதா கள் ைதவதால், ெபரிய 
அள லான வா டங்கள் ண் க் ம் ட்டம் க ம் ைறவான . இந்த தலத் ல் 
காணப்ப ம் ெப ம்பாலான மரங்கள், இரத்த ேசாைக, அச் த்தப்பட் , வப்  தர  
பட் ய ல் அைடயாளம் காணப்பட ல்ைல.  ேவடை்டயா பவரக்ள், பா காக்கப்பட்ட 
மரங்கள் த யவற்ைற ரிதெ்த ப்ப ல் எந்த ஒ  நிகழ் க ம் இ க்கா .  
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ட்ட ெசயலாக்கத் ட்டத் ன் ேபா  மரங்கைள ெவட் வ / ங்  ெவட் தல் ேபான்ற 
ேதைவகள் இ க் ம். இ ேபான்ற ழ்நிைலகளில் ேதைவயான ஒப் தல் ேதைவ. ரிபரியன் 
தாவரத் ண்டங்கள் ல இடங்களில் கா  ெசய்ய ேவண் க்கலாம். ேம ம், ல 
இடங்களில் ஒப் ட்டள ல் அ க தாவர வைக தாவரங்கள் அகற்றப்ப ம். இ  ல 
வ ப் டங்கைள ண்டாக் தல் ஏற்ப த்தலாம். உள் ரில் ப் டத்தக்க பா ப் கள் 
ஏற்படக் ம். இந்த வைகப் ரி களின்  உரிய அ  ெகாண்ட ற் ச் ழல் மற் ம் 
பா காப்  அ வலரிடம் ைறயான ேமற்பாரை்வ ெசய்யா ட்டால், ம ப் க்க மர 
இனங்கள் ேவண் ெமன்ேற அகற்றப்படலாம். 

8.2.3. ப ன் வ கால் பாங் னால் ஏற்ப ம் பா ப்  

இப்ப ல் தற்ேபா ள்ள ேமற்பரப்  மற் ம் உப-ேமற்பரப்  வ காலைமப் ன் லம் 
ஏற்ப ம் ர் ைல , கட் மானப் பணிக்காலத் ல், வ கால் ஏற்ப ம். நீர ் உள் ைழதல் 
அல்ல  இடமமயமாக்கப்பட்ட ெவள்ளெப க்  ஆ யைவ கட் மான நிைல ன் ேபா  
தற்ேபா ள்ள பாய் ப் பாைதகளில் ஏற்ப ம் அைடப்  காரணமாக 
எ ரப்ாரக்்கப்ப ன்ற  ( ைடமட்ட மற் ம் ெவட்டப்பட்ட வ கால்கள் கட் மானத் ன் 
ேபா  ஏற்ப ம் மா பட்ட/அைடப்  காரணமாக, மண்/கட் மானத் ன் இ ப்  ெபா டக்ள் 

த யன) ேம ம் மைழக் காலங்களில் ஏற்ப ம் உப ேமற்பரப்  அகழாய் களின் 
காரணமாக ம். 

 
8.2.4 ற்றைறச ்பா ப் கள் மற் ம் ஓைட ப க்ைக மாற்றங்கள் 

இந்த ட்டத் ல் உள்ள யர ்தணிப்  பணிகள் ெப மள  வ கால் ேமம்பாட் ற்  
க் யத் வம் த ம். எனேவ, மைழக் காலங்களில் நீர ்வரத்  அ கமாக இ க் ம் 

என எ ரப்ாரக்்கப் ப ற . ஒ  பாலம் வ யாகேவா அல்ல  ேநர யாக 
நீேராைடக க்  அ ல் வ கால்கள் வ யாக ம் தண்ணீர ் ெசல் ம். இதன் 

ைளவாக நீேராைட கைர அரிப் , ஸ்டர்ீம் ெமத்ைத மற் ம் ஆற்  ைம 
அ கரிதத்ல் ஆ யைவ அ கரிக் ம். ற் ச் ழல் ஓடட்ம் மற் ம் நீரவ்ாழ் உ ரின 
இயற்ெதா கள் தான தாக்கங்கள் உள் ரில் கணிசமாக இ க் ம். 

8.2.5. கட் மானப் பணிகளில் இ ந்  நீர ்மா ப தல் தாக்கங்கள் 

தண்டப்பணம் அகற் தல், தற்ேபா ள்ள நீரப்் ப் கள் மற் ம் வண்டல் 
கால்வாய்களில் வண்டல் ப தல், ேதாண் தல் மற் ம் ச ப்  மற் ம் ச ப் ட் ம் 
நிகழ் ைற ன் ேபா  உற்பத்  ெசய்யப்ப ம் மண் மற் ம் சரி கள் மற் ம் 
இன்ன ற எண்ெணய்கள் மற் ம் ற ங்  ைள க்கக் ய 
ெபா டக்ள்/அ த்தங்கைள இயந் ரங்கள் லம் ைறயற்ற வைக ல் அகற் தல், 
தற்கா க ேச ப்பக ஏரிகளில் இ ந்  க தல், டக்க கள் மற் ம் க நீர ்
அகற் தல்/ெதா லாளரக்ள் தளங்களில் இ ந்  ெவளிேயற் வ  ஆ யைவ 
நீேராைட ன் நீரின் தரத் ன்  பாதகமான ைள கைள ஏற்ப த்தக் ம். 
ேமற்பரப்  நீர ்பாய் டன் மண் வ ப்ப த் வதற்  பயன்ப த்தப்ப ம் ெமண்ட ்
மற் ம் ற றப்ெபா ள்கள் உள்ளிட்ட கட் மானப் ெபா டக்ள் கலைவ தற்கா க 
நீர ்தரம் ர  மற் ம் ேழ உள்ள ேதைவயற்ற ெபா டக்ள் ரட்டல் ஏற்ப த் ம். 
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8.2.6 றந்த ெவளி ல் மலம் க த்தல் மற் ம் நீரினால் ஏற்ப ம் ெதாற் கள் 
கட் மான நிைல ன் ேபா  பர தல் 

ஒப்பந்த ெதா லாளர ்பைடயால் றந்த ெவளி ல் மலம் க ப்பதால், ேழ உள்ள சாய்வான 
நீர ்ஓைட மா ப வைத எ ரப்ாரக்்கலாம்.   

8.2.7 தாக்கங்கள் ேழ நீேராைட நீர் பயன்ப த் ற  

கட் மானப் பணிகள் அ க உ ரே்வ  ஆக் ஜன் ேதைவ (BOD), இரசாயன ஆக் ஜன் 
ேதைவ (COD), இைடநி த்தப்பட்ட ட, எண்ெணய் மற் ம் க்ரீம்கைள ெகாண்  
நீேராைடகளில் மா  ைம அ கரிக்க ம்.  ம  அ ந் தல், ளிப் த்தல், நீரவ்ாழ் 
உ ரின வளரப்்  ேபான்ற ப் ட்ட பயன்பா க க்காக நிரண் க்கப்பட்ட நீர ் தர 
நிரண்யங்கைள இந்த உ ழ் கள் ஞ் ம், நீரின் தரத் ற்கான ைறந்தபட்ச தரங்கைள 

ட றலாம். இதனால் மனித பயன்பாட் க் ம், நீரவ்ாழ் உ ரினத் ற்  ஏற்ற வைக ல் 
தண்ணீர ் ைடக் ம்.  கட் மான கட்டத் ல் க நீர ் மற் ம் மா கைள 
ெவளிேயற்றப்ப வதால் நீரின் தரம் பா க் ற . எனேவ இ  க ம் க் யத் வம் 
வாய்ந்த . 

8.2.8. ண்மக் க கள் அகற் தல் க்கல்கள் 
 

ண்மக் க கைள ெவளிேயற் தல், நீர ் மற் ம் மண்ைண மா ப த்தலாம், ேம ம் 
கட் மான காலத் ல் சரியான ைற ல் அப் றப்ப த்தல் ைற இல்ைல என்றால் 
பல்ேவ  ற் ச் ழல் பா ப் கைள த ரக்்கலாம். கட் மான காலத் ல் சரியான 

டக்க கைள ெவளிேயற் ம் க  பயன்ப த்தப்படாதவைர இதன் ைள  
ப் டத்தக்கதா ம். 

8.2.9 காற்  மா பா  தாக்கங்கள் 

காற்  மா பாட் க்  பங்களிக் ம் கட் மானப் பணிகள்: நிலம் அகற்றல், சல் 
என் ன்கைள இயக் தல், ேச த்தல், ேபாக் வரத் , கட் மானப் ெபா ட்கள் அகற் தல், 
கட் மானப் பணிகள் மற் ம் நச்  ெபா ட்க டன் ேவைல ெசய்தல் ஆ யைவ அடங் ம் ( 
இரசாயனங்கள் கலக் ம்). கட் மானத் ன் ேபா , கான் ரீட், ெமண்ட,் மரம், கல் மற் ம் 

க்கா ஆ யவற் ல் இ ந்  அ க அள ல்  ஏற்ப ம். 
 

8.2.10 ஒ  மா பா , அ ர் , க தல், கட் மானத் ன் ேபா  ஏற்ப ம் பா ப் கள், 
கட்டடங்கள், உள்கட்டைமப் க்  சாத் யமான பா ப்  
 

கட் மானப் உபகரணங்களி ந்  இைரசச்ல், அ ர்  எ ரப்ாரக்்கப்ப ற . இந்த 
இடத் ற்  ப்பவரக்ள் வா ம் கட் டங்கள் இ ப்பதால், இைரசச்ல் தாக்கம் 

ப் டத்தக்க அள ல் உள்ள ; தளத் ந்  100m க் ள். எனேவ இத் ட்டம் அண்ைட 
ச தாயத் ன க்  பா ப் கைள ஏற்ப த் ம். 

ஒ  ம ம் அந்த இடத் ற்  டப்பட் க் ம். இங்  மயானப் பணிகள் ேமற்ெகாள்ளக் 
ய பக்தரக் க்  ெவள்ளிக் ழைமகளில் ப் டத்தக்க பா ப்  ஏற்ப ம். 

கட் மானத் ன் ேபா  ஏற்கனேவ ெவ த்த கட்டடங்களின் உ த் தன்ைமைய அ ர்  
பா க்கலாம். 
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2.11, தளத் ன் அ காைம ல் வா ம் ெதா லாளரக் க் ம், சரச்ை்சகைள 
சாத் யமற்ற மக்க க் ம் இைட லான உற கள் 
 

கட் மானப் பணி நைடெப ம் இடம், ராம மக்கள் அ ல் வ த்  வ வ  ேபான்ற 
சரச்ை்சகள் இ க்கலாம். 

8.2.12 ேவைல காம்கள் மற் ம் ப த்  தளங்கள் ேதைவகள் 

கா ல் டக்க , க நீர ் அகற்றம் சரியாக வ வைமக்கப்பட ல்ைல என்றால் 
ற் ப் ற ச கத் ற்  ஒ  ெதால்ைலயாக இ க் ம். அண்ைட அயலக க்  க்கைல 

உ வாக் ம் ன், ெதா லாளர ் காம்கைள ைறயாக வதற்  ன் ம் இத் ட்டம் 
ேதைவப்ப ற . 

8.2.13. கட் மான ேபா  இடத்ைத ெபா மக்கள் அ ம் அபாயங்கள் 

இந்த தளத் ல் ேதாண் தல், ச ப்  மற் ம் அகழ்  இயந் ரங்கள் ேபான்ற உயர ் ஆபத்  
ஆபத்  உள்ள இயந் ரங்கள் இ க்கலாம். றைமயான பணியாளரக்ள் மட் ேம இந்த 

ழ ல் பா காப்பாக பணியாற் வாரக்ள். அங் கரிக்கப்படாத நபரக்ள் தளத்ைத 
அ னால், கனரக இயந் ரங்கள் லம், பத் க்  உள்ளாக் ம் அபாயம் ஏற்படலாம். 
 

8.2.14 ெவ க் ம் அபாயங்கள் மற் ம் அபாயகரமான ெபா ட்கள் 

இந்த ட்டத் ன் லம் பாைற ளம் ங் இ க்கா . 
 

8.2.15 சாைலப் ேபாக் வரத் , கட் மானப் பணிகளில் இ ந்  ெபா மக்க க்  
பா காப் : பயணிகள் ஆபத்  
 

கட் மானப் பணி ன்ேபா  சாைல ல் அ க்க  நக ம் இயந் ரங்கள், ேலாடரக்ள், 
ரக் கள் ேபான்றைவ தைடப ம். ெப ம்பாலான தைடக் ைறப்  ேவைலகள் சரி களில் 

மட் ப்ப த்தப்பட்ட இடத் ல் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம் என்பதால், கனரக 
இயந் ரங்கள், ரக் கள் மற் ம் ேலாடரக்ள் ேபான்றைவ, பாதசாரிகளின் பாைதைய 
தைடெசய் , அவரக்ளின் வாழ்க்ைக ல் அ க ஆபத்ைத ன்னி த்தலாம். 

8.2.16. கட் மானத் ன்ேபா  ெதா லாளரக்ள் பா காப்  

கனரக கட் மான இயந் ரங்கள் வைரய க்கப்பட்ட பணி இடங்களில் 
பயன்ப த்தப்படலாம் என்பதால், வாகனம் மற் ம் கட் மான இயந் ரங்கள் 

பத் க்களால் ஆபத்  ஏற்ப ம் அபாயம் க ம் ப் டத்தக்கதா ம். ஒப்பந்ததாரர ்
கட் மானப் பணிக்காக வய த் ெதா லாளரக்ள் ( ழந்ைதகள்) லம் ஈ படலாம், இ  
ஆபத்தான கள் ர பத் கள் மற் ம் காயங்கள் ஆ ம்.   
 

9. ெபா  மற் ம் பங் தாரராக ஆேலாசைன நடத்தப்ப ம் மற் ம்/அல்ல  நடத்தப்ப ம் 

உயர ்அபாயக் கட்டடங்கள் ெகாண்ட ப்பவரக்ள், கள வ ைக ன்ேபா  
கலந்தாேலா க்கப்பட்டனர;்  ஸங்க சமர யனேக, Ms உம்மா ச னா, .  ந ர.் 
இந்த மக்கள் ள் ேயற்றத் ன் ப , பா க்கப்பட்ட ச கங்கள் மற் ம் நபரக் க்  
நீண்டகால ன்பம் மற் ம் அ ப் ைய ஏற்ப த் ம். 1.6  என்ற ெதா ப்  அவரக் க்  

க ம் ய ெதாைக என்ப  மக்கள் க த்தாக உள்ள .  ேவ  இடத் ற்  மாற் வதால் 
அவரக்ளின் ஊர் , பள்ளிப் ப ப்  மற் ம் ற வாழ்வாதார நடவ க்ைககள் 
பா க்கப்ப ம். இதனால் மக்கள் க த்  ேவ பா  ெவளிப்ப த் னர.் (ref: ற்ேசரக்்ைக 
ஐஐ: தல நிபந்தைன மற் ம் ஆேலாசைனப் படங்கள்.) 
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9.1 ஆேலாசைனகளில் ஈ பட் ள்ள பங் தாரரக்ள் ஆேலாசைனகளில் அைடந்த 
ஏேத ம் பரிந் ைரகள் அல்ல  ஒப்பந்தங்கள் (ref: ற்ேசரக்்ைக 3) 
 

10. ப் டத்தக்க ற் ச் ழல் மற் ம் ச கப் ரச் ைனகள் 
 

NBRO மற் ம் ஒப்பந்ததாரர ் ஒ  ப ல் றப்  நடவ க்ைககள் ேதைவப்ப ம் ச க 
அல்ல  ற் ச் ழல் தாக்கங்கள் அல்ல  அபாயங்கள்; ைறச ் ைத  ப் டத்தக்க 
பா ப் கள் 
 

10.1 நீர் அல்ல  ஈரநிலங்கள் தான தாக்கங்கள் (ஆ கள், ந கள் மற் ம் நீர் 
நிைலகளில் ஏற்ப ம் மாற்றங்கள் அல்ல  அ த்தம் ெதாடர்பான க்கல்கள், 
ெபா வாக தளத் ந்  றக் ). இந்த மண்சரி  தளத் ன் நிர்மாணம்/ ர் 
ெசய் ம் ேபா  நீண்ட கால பா ப் கள் மற் ம் சாத் யமான தாக்கங்கள் மற் ம் 
அபாயங்கள் அடங் ம்: 

நிலத்த ப்பாக்கங்கள் மற் ம் சரி கைள ம வ வைமத்தல் நிகழ் ைற ன் ேபா  
உற்பத்  ெசய்யப்ப ம் ப்ைபகள் மற் ம் மண்ைண அகற் ம் ேபா , ஏற்கனேவ உள்ள 
நீரப்் ப் கள் மற் ம் வண்டல் ப களில் ப தல் எண்ெணய்கள் மற் ம் ற ங்  

ைள க் ம் ெபா டக்ள்/மா க்கள் இயந் ரங்கள் லம் ைறயற்ற வைக ல் 
அப் றப்ப த்தல், தற்கா க ேச ப்  ெதாட் களில் இ ந்  க தல், டக்க கள் மற் ம் 
க நீர ்அகற் தல்/ெதா லாளரக்ள் தளங்களில் இ ந்  ெவளிேயற் வ  ஆ யைவ 
நீேராைட ன் ேமற்பரப்  தரத் ல் பாதகமான ைள கைள ஏற்ப த்தக் ம் மண்சரி  
ஏற்பட்ட ெப ரல் ப ல் இயங் ம்.  
 

10.2 ற்றைறச ்பா ப் கள் மற் ம் ஓைட ப க்ைக மாற்றங்கள் 
 

ற் ச் ழல் ஓட்டம், ஸ்ட்ரீம் வங் கள்/ப ைக மற் ம் நீரவ்ாழ் உ ரின ழலைமப் ன் 
தாக்கங்கள் உள்நாட் ல் க் யத் வம் வாய்ந்தைவயா ம். 

10.3 ேபாக் வரத்  உள்கட்டைமப் ல் ஏற்ப ம் தாக்கங்கள் ( ப்பாக சாைல அல்ல  
ர ல் அ கல், ேபாக் வரத்  ெநரிசலால் ஏற்ப ம் அபாயங்கள்) 
 

/ப  சாைல டல் காரணமாக ஏற்ப ம் ேபாக் வரத் , வார நாடக்ளில், அ வலக 
ேநரங்கள், பள்ளி ேநரங்கள், (காைல, பகல் ேநரம் மற் ம் மாைல ேநரங்களில்) 
வாகனங்களின் ரான ஓட்டத்ைத தைடெசய்யலாம். இதனால் பாதசாரிக க் ம், 
கைடக க் ம் ெதால்ைல ஏற்ப ம். 
 

10.4. (நீர் வழங்கல், க நீரகற் , ன்சாரம் ேபான்ற) ழ்நிைல ேசைவ 
ச தாய நீர ்வழங்கல் ேகா கள் சரி ன் ழ் உள்ள சரி ன் ரி கைள கடந்  
ெசல் ன்றன. கட் மானப் பணிகள், நக ம் இயந் ரங்கள் நிசச்யம் இந்த வரிகைள 
ேசதப்ப த் ம். இந்த நீர ்இைணப் கள் மார ்30-50 ம்பங்க க்  நீர ்வழங் ம் 
ச தாய நீர ்வ க ம் ஆ ம். 
 

10.5 கள் (ேமல்-சாய்ந்தல், ழ்-சாய்ந்தல், ழ்ைவப்பான்) அ ல் அல்ல  
அ காைம ல் உள்ள உயர ்ஆபத்  அல்ல  ந த்தரமான அபாயப் 
ப களில் வ த் வ ம். 
இந்த கட் மானத் ல் ெபா மக்களின் பா காப் , இைரசச்ல் மற் ம் அ ர்  
தாக்கங்கள், அ க அபாயங்கைளக் ெகாண்ட களின் கட் டங்களில் ரிசல் 
ஆ யைவ அ க ஆபத்ைத ஏற்ப த் ற . 
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10.6. ெதா லகங்கள், வசாயம் அல்ல  ரேதசத் ற் ள்ேளேய ர் ெசய்ய 
பயன்ப ம் ப கள் 
 

வணிகம், ப் ட்ட வசாய நைட ைறகள் அல்ல  தளத் ற்  அ காைம ல் உள்ள 
ேவ  ப கள் எ ம் இல்ைல எனேவ ப் டத்தக்க பா ப் ல்ைல. 
 
10.7. வரத்்தக நி வனங்கள், வசாயம் அல்ல  ற இடங்க க்  உடன யாக 
பயன்ப த்தப்ப ம் ப கள் 
கட் மானப் பணி, தற்ேபாைதய டயர ்கைட ல் ெதா ல் ெசய்ய தைட ஏற்ப த் ம் 

10.8 மக்கள் ைழய அல்ல  தளத் ல் கடக்க ேவண் ம் 
மற்ற ேதைவக க்காக மக்கள் தளத் ல் ைழய எந்த ேசஷத் ேதைவ ம் இல்ைல. 
இ ப் ம், அங் கரிக்கப்படாத அல்ல  ேநாக்கமற்ற ேநாக்கங்க க்காக, நபரக்ள் உள்ேள 

ைழவதால், அைவ எந் ரங்கைள இயக் தல், வாகனங்கள், ன்சாரம் மற் ம் 
கலம்ெபா ட்கள் ஆ யைவ ஆபத்ைத ஏற்ப த்தலாம். 
 

10.9 ன் ரிைமச ் காதாரம் மற் ம் பா காப்  ரச் ைனகள். 
ஒப்பந்தக்காரரக் க்  நிைலயான ஒப்பந்த ேதைவப்பா க க்  அப்பால் ெசல் ம் 
நடவ க்ைககள் ேதைவப்ப ம் என்  ப் ட்ட H& S கவைலகள் 
 

இந்த தளத்ைதப் ெபா த்தவைர ல் காதாரம் மற் ம் பா காப்  ெதாடரப்ான 
ரச் ைனகள், மண்சரி  ஏற்படக் ய எந்தெவா  நிலசச்ரி ம் இல்லாத இடத் ற்  

ெபா வானைவ ஆ ம். இத்தைகய ெபா வான E & HS ரச் ைனகள் esmf இல் 
வா க்கப்பட் ள்ளன. கட் மான இடத் ல் ெதா லாளர ் பா காப்  ேதைவ இன் ம் 
ரிவாக உள்ள  2003 5: ரி ல் பா காப்  உபகரணங்கள் மற் ம் ஆைடகள் 2003: பணி 

நிைலைமகள் மற் ம் ச க காதாரம் மற் ம் ஏல ஆவணத் ல் பா காப் . 
 

10.10 ழந்ைதத் ெதா லாளர் & கட்டாய உைழப்  

ழந்ைதத் ெதா லாளர ்& கட்டாய உைழப் , ரி  2003 ழ் 2003.3 ழ் வரிக்கப்பட்டைவ: 
பணி நிைலைமகள் மற் ம் ச க காதாரம் மற் ம் ஏல ஆவணத் ல் பா காப் . 
 

11. ட்ட ெசயலாக்கத் ற்  ேதைவயான அ ம கள், ஒப் தல் மற் ம் ஒப் தல்கள் 
எ ம் ேதைவப்படா . 
 

11.1 ட்ட ெசயலாக்கம் 
 

  i. மாவட்ட ெசயலகத் ந்  ெபறப்ப ம் அங் காரங்கள் மாவட்ட ஒ ங் ைணப்  
ல் ன்ெமா கைள ன்ைவக்க ேவண் ய பணிகைள மாவட்ட 

ெசயலாளரிட ந்  ெபற ேவண் ம். இ ல், தலைமசச்ர ்மற் ம் மாவட்டத் ள்ள 
பங் தார ம் நி வனங்க ம் பங்ேகற் ம். ம்  என்ற அ காரி இத் ட்டத்ைத 

ன்ைவத் , ட்ட வரங்கள் மற் ம் ற் ச் ழல், ச கம் உள்ளிட்ட பல்ேவ  
கவைலகைள ெவளிப்ப த் வாரக்ள். ரச் ைனகள் த்  வா க்கப்ப ம், 
இக் ட்டத் ல் ன்ெமா யப்பட் ள்ள பரிந் ைரகள் ESMP நைட ைறப்ப த் வ ல் 
பரி க்கப்ப ம் 

ii. ட்டக் ன் ஒப் தல் இத் ட்டம் இரத் ன ரி நகர சைப ன் ட்டக் ன் 
ஒப் தைலப் ெப ம். 
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11.2. அந்த இடத் ன் மாநில நிலங்களில் இத் ட்டத்ைத ெசயல்ப த்த சாேத நிலம் 
உரிைமயாளரக்ளிட ந்  ஒப் தல் 
 

i. சம்பந்தப்பட்ட கைம, சாைல இட ஒ க் ட் ன் அ ப்பைட ல் ட்ட நடவ க்ைககளின் 
ஒ  ப யாக RDA உள்ள . நிலத்ைத அ க ம், கட் மானப் பணிகைள ேமற்ெகாள்ள ம், 
மரங்கள், மண், பாைறகள் மற் ம் பாைறகைள அகற்ற ம் மற் ம் இயக் தல் மற் ம் 
பராமரிப்  பணிகைள ெதாடர ம், NBRO மற் ம் RDA இைடேய ேதைவயான ஒப்பந்தங்கள் 
ெசய்யப்ப ம். 
 

ii. இலங்ைக ன்சார சைப ன் ராந் ய அ வலகத் ன் ஒப் த க்காக, பணி ட 
ெசயல்பாட் க்  ன் நிேயாகம் ேதைவப்ப ம். 

11.3 ற்றாடல் அ கார சைப, வனப்பா காப்  ைணக்களம் 

 i. ற் ச் ழ க்  உகந்த ப யாக மாவட்ட மத் ய ற் ச் ழல் ஆைணயத் ன் 
ஒப் தைலப் ெபற் , ட்ட இடம் அைமக்கப்பட் ள்ள . (இைணப்  IV. நைட ைறக்காக) 
  

 ii. ேம ம், ட்ட நடவ க்ைககள் பா காக்கப்பட்ட மர இனங்கள் அகற்றப்படலாம். 
பா காக்கப்பட்ட மரங்கைள அகற்ற ரேதச ெசயலாளர ் லம் வனத் ைற னரிட ந்  
ஒப் தல்க ம் ெபறப்ப ம் 
 

11.4 இதர ஒப் தல்கள் 

i. , பாைறகள் மற் ம் கனிமச ் ப்ைபகைள எ த் ச ்ெசன்  
அப் றப்ப த் வதற்கான மண்டல யல் ஆய்  மற் ம் ரங்கங்கள் பணியகத் ன் 
ஒப் தல் ெபறப்ப ம். 
ii. லப்ெபா ட்கைள ரிதெ்த ப்பதற் த் ேதைவயான அங் காரம்- யல் & 

ரங்கங்கள் பணியகத் ன் (gsmb) ஒப் தல் ேதைவ (ேதைவப்பட்டால் மட் ம்). 
 iii. இரத் ன ரி நகர சைப ந்  ெபறப்ப ம் ஒப் தல்கள், க கள் மற் ம் 
க கைளக் ெகாட் வதற்கான அ ம  ெபற் க்ெகாள்ளப்ப ம். 

iv. மாவட்ட பா காப்  அைமச் ன் அ வலகத் ந்  ெபறப்ப ம் ஒப் தல், பாைறப் 
ளம் ங் ேதைவப்பட்டால் தளங்கள் 

11.5 ஒப் தல்/, தனிப்பட்ட நில உரிைமயாளரக்ளிட ந்  ஆட்ேசபைனகள்/சட்ட 
ரீ யாக கட் ப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் 

i. நில உரிைமயாளர ்  Asanka Chamara மற் ம் ட்ட அ லாக் ம் அ காரசைப லான 
ஒ  சட்ட ஒப்பந்தம் ைகெய த் டப்பட் . கட் மானங்கைள அகற்ற ம், நிலத்ைத 
அ க ம், கட் மானப் பணிகைள ெசயல்ப த்த ம், நீண்ட கால பராமரிப் ப் பணிகளில் 
ஈ பட ம் அ ம  இல்ைல. 

ii. உத்ேதச தணிப்  ரேதசத்ைதக் கடந்  நீர ் நிேயாக பாைதகள் உள்ளன. 
மற் ம் கட் மானப் பணிகள் பா க்கப்ப ம். இதனால் பா ப்பைடந்  வ ம் 
கட் க க்  தகவல் ெதரி க்கப்ப ம். ட்ட ம ப் ட் ன் ழ் ட்ட ெசயலாக்க 

ன் அவற்ைற பத் ரமாக ண் ம் நி வ ஏற்பா கள் ெசய்யப்ப ம். ஒப் தல் 
ெப வதற்கான உதே்தசக் காலக்ெக  அட்டவைண 1ல் ெகா க்கப்பட் ள்ள . 
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12. ற்றாடல் ச க காைமத் வ ட்டம் (ESMP) 
 

இந்த பா ப் கள் மற் ம் அபாயங்கைள நிரவ் க்க அல்ல  ைறக் ம் நடவ க்ைககள், 
ப்பாக 8 & 10 ரி களில் கண்ட யப்ப ம் தாக்கங்கள் மற் ம் அபாயங்கள். ESMP இன் 
ப்பான பரிந் ைரகள் மற் ம் ேதைவகள் இ ல் ேசரக்்கப்ப ம். 

12.1 ம யமர்  ெசயல் ட்டம் 
 

ட்டம் சாரந்்த ள் ேயற்றம் இல்ைல என்பதால் இந்த தளத் ற்  ெபா ந்தா . 
எனி ம், அபாய ப ல் ஆக் ர க்கப்பட் ள்ள கள், கா  ெசய் மா  
அ த்தப்பட் ள்ள ேபா ம், அேத இடத் ல் ெதாடரந்் ம் வாழ் ன்றனர.் இந்த 

க க் , கனரக இயந் ர அ ைவ சை்ச லம் ஏற்ப ம் நில அ ர்  காரணமாக, 
ட்ட நடவ க்ைககளின் ேபா  கட்டைமப்  பா ப்  வ ல் ல பா ப் கள் ஏற்படலாம். 

(ஒ  இழப் ட் த ் ட்டம், ட்டம் காரணமாக கட்டைமப் க க்  ேசதம் ஏற்பட்டால், அதற்  
ஏற்பா  ெசய்ய ேவண் ம்,  

(2002.2 17 பயன்பாட்  வச கைள ம், சாைலேயார வச கைள ம், ஒப்பந்தக்காரரின் 
ேதைவ ல் ESMP. 
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அட்டவைண 1: ஒப் தல்கைள ெப வதற்கான உத்ேதசக் காலக்ேகா  

ஒப் தல்கள் Month 1 Month 2 
வா1 வா2 வா3 வா4 வா1 வா2 வா3 வா4 

ட்டச ்ெசயலாக்கம் 
மாவட்ட ெசயலகத் ந்  அ ம  

ண்ணப்பத்ைத சமரப்் த்தல் 
க த் ட்ட ளக்கம் 
க த் ைரகள் ப லளிக்க 
ஒப் தல்கள் 

  
 
 
 
 

      

ட்டக் ன் அங் காரம்  
ண்ணப்பத்ைத சமரப்் த்தல் 

க த் ட்ட ளக்கம் 
க த் ைரகள் ப லளிக்க 
ஒப் தல்கள் 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

   

அரச  காணி உரிைமயாளரக்ள் RDA & 
CEO இன் ஒப் தல் 

ண்ணப்பத்ைத சமரப்் த்தல் 
க த் ைரகள் ப லளிக்க 
ஒப் தல்கள் 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

    

DFC, DWLC இன் ஒப் தல் 
ண்ணப்பத்ைத சமரப்் த்தல் 

க த் ைரகள் ப லளிக்க 
ஒப் தல்கள் 

  
 

 
 
 

     

ஏைனய ஒப் தல்கள்  
GSMB 
பா காப்  அைமச்  
(ேதைவையெபா த்த ) 

        

ஒப் தல்/தனியார ்நிலத் ந்  
ஆட்ேசபைன இல்ைல  
உரிைம 

        



12.2 மக்கள் ெவளிேயற்றம்: தளத் ன் அல்ல  ப ல் இ ந்  உடன யாக 
இடத் ற்  அ காைம ல் உள்ள மக்கைள நகரத்் வதற்கான ஏற்பா கள், அல்ல  
அ க அபாயமான ப களில் இ ந்  அல்ல  இட ல் இ ந்  ழ்ேநாக் ச ்
ெசல் ம் இடங்கள் 
 

இந்த இடத் ல் ஆபத்ைத ண்டாமல் இ க்கலாம். 
 

12.3. ப தைடந்த கட்டைமப் கள், வச கள் மற் ம் உள்கட்டைமப் கைள அகற் ம் 
நைட ைற 

ட்ட ட்ட டல்  Asanka Chamaara ட் டன் மானவைர தைல வைதத் 
த ரப்்பதற்கான க த் ல் ெகாள்ள ேவண் ம். கட் ய  ேசதமைடந்தா ம் ட 
உரிைமயாளரின்  ஒப் த ன்  அகற்றக் டா . இதற்  நிலப் ர  சம்மதம் 
ெதரி த் , ஆழமாக ஆேலாசைன ெசய்ய ேவண் ம். எ ரக்ால ம ப்  இல்ைல என்பதால் 

ட்ட ம ப் ட் ல் இந்த அைமப்ைப அகற் வ  த்  அவர ்பரி க்கலாம். ஆனால் 
காணி உரிைமயாளர ் . அதாங்க சமரா மற் ம் க த் ட்டங்கைள அகற் வதற்கான 
எந்த ஆட்ேசபைன ம் இல்லாத வைக ல் சட்ட ரீ யாக கட் ப்பட்ட ஒப்பந்தத் ல் 
ைகசச்ாத் வ  கட்டாயமானதா ம். இந்த நிகழ் ன்ேபா , ழ்க்கண்டைவ 

ைறந்தபட்சம் பரிந் ைரக்கப்ப ற . 
 

i. நில உரிைமயாளரிடம் அவர  ஒப் தைலப் ெபற ைமயான ஆேலாசைன 

ii. நில உரிைமயாளரின் சாரப்ாக, ஒப்பந்ததாரரால் ரிதெ்த க்கப்பட ம் அல்ல  
ரிதெ்த க்க ம் நில உரிைமயாள க்  அ ம , கட்டைமப் ந்  ம ப் க்க 

ெபா ள்கள் 

iii. ட்ட அைமப் , கட் மானங்கைள நீக் ம் ெசல  
iv. நீர ் நிேயாக் ேகா க க்  ேசதம் ஏற்பட்டால் மாற்  நீர ்அல்ல  நஷ்டத் ற்கான 
இழப்  வழங்க ேவண் ம். 

12.4. ட்ட ெசயல்பா களால் ஏற்ப ம் ெசாத்  இழப் /பயன்கைள ஈ  ெசய்ய 
ேவண் ய ேதைவ 

அபாய களில் ட்ட அ ப்பைட லான ரிசல்கள் ஏற்பட்டால் ண்டப்படலாம். இந்த 
ட்டத் ல் பா க்கப்பட்ட தரப் ன க் , ெதா ல் ட்ப ம ப் ட்  அ க்ைக ன் 

அ ப்பைட ல் இழப்  வழங்க ஏற்பா  ெசய்ய ேவண் ம். 

12.5 ெபா  ப் ணரச்்  மற் ம் கல் -ேதைவப்ப ம் ப கள் 

i. நிலசச்ரி களால் ஏற்படக் ய அபாயங்கள் மற் ம் தணிக் ம் அபாயத் ன் 
க் யத் வத்ைதப் பற்  அ காைம ல் உள்ள மக்க க்  தகவல் ெதரி ப்பேதா  

கல் ட்ட ம். 
 

ii கட் மான கட்டத் ல் அ க இடரப்ா  உள்ள ச கங்க க்  றப்  ப் ணர்  
ேதைவ; ய கால ன்ெனசச்ரிக்ைக நடவ க்ைககள் (ெவளிேயற்றம்) மற் ம் 
கட் மானம் மற் ம் காணி பயன்பா  ெதாடரப்ான நடவ க்ைககள் 

12.6 வ வைமப்  அ ப்பைட லான ற் ச் ழல்/ச க ேமலாண்ைம காரணங்கள் 
ற் ச ் ழல் மற் ம் ச க வ வைமப்  ஆ யவற்ைறப் ன்பற்  ற் ச் ழல் மற் ம் 

ச க வ வைமப் க்கான காரணங்கள் பரிந் ைரக்கப்ப ன்றன. 
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அட்டவைண 2: வ வைமப்  நிைல ற் ச் ழல் & ச க க த் க்கள் 

வ வைமப்  அம்சம் 
இத்த தளத் ற்கான 
பரிந் ைரக்கப்பட்ட 

அள  
i. இயற்ைக வள ேமலாண்ைம மற் ம் வளத் ைன 
உகந்ததாக்கல் வ வைமப் கள் 

ட்டம் ப் ட்ட வ வைமப் கைள, தாவர 
உ ரினங்களின் நிைற நீக்கக் க த் ல் ெகாள்ள ேவண் ம். 
ேம ம் ைறந்த எண்ணிக்ைக லான மரம் இனங்கள் 
அகற்றப்பட ேவண் ம். க் யமான மரம் இனங்கள் 
கண்ட யப்பட்டால் மரங்கைள பா காத்தல் த்  
பரி க்க ேபா ய க் யத் வம் அளிக்க ேவண் ம். 

 
உயர ்

ii. வாழ் ட இைணப்  மற் ம் லங்  தடங்கள் 
ஒ  ெபரிய தாவரத் தாவரங்கள், ழ யல் ரீ யாக வ வற்ற 
வாழ் டங்களில் நிரந்தரக் கட் மானங்கள் அல்ல  
அ க க்  அ க்கப்பட ேவண் ம் என்றால், அல்ல  
ஆழமான வ காலாக இ ப் ன், வ வைமப் களில் வ ப் ட 
இைணப் கள், லங்  தடங்கள் மற் ம் தாவரத் ண் கள் 
ஆ யைவ இ க்க ேவண் ம். ேபான்றைவ, தாக்கத்ைத 
ஏற்ப த் னா ம் ட. 

 
ைறந்த 

iii. நீர் ஆதாரங்கைள பா காத்தல் 
இ ல் ேமற்பரப்  மற் ம் உப ேமற்பரப்  நீர ் ரிதெ்த க் ம். 
எ க்கப்ப ம் நீர ்ஒப் ட்டள ல் நல்ல தரத் ல் உள்ள . ஒ  
நல்ல ந்தைன ல், இந்த ரிதெ்த க்கப்ப ம் நீர ்ஒ  
வைக ல், காட்  லங் கள் மற் ம் அண்ைட ச கங்கள் 

லம் நீர ்அ க ம் என்  ஒ  வைக ல், தண்ணீர ் ட 
க்க மற் ம் ற உள்நாட்  ேநாக்கங்க க்காக. 

 
ைறந்த 

iv. நீர் நிேயாகக் க்  
ஒ  தனி நபர ்அல்ல  ச தாய நீர ் நிேயாகத் ல், 
தணிப்பட்ட சரி ல் உள்ள தண்ணீர,் தண்ணீர ்அட்டவைண 

ேழ இறங் னால், நீர ்ஆதாரம் பா க்கப்ப ம் வாய்ப்  
அ கம். இ  ேபான்ற சந்தரப்்பங்களில் இந்த வ வைமப் ன் 

லம் ச கத் ற்  மாற்  நீர ்ஆதாரமாக இ க்க ேவண் ம் 
(தற்கா க/அல்ல  நிரந்தர). 

  
ைறந்த 

v. அழகாக இணக்கமான வ வைமப்  க ேகாைளகள் 
அழகாக உணரக் ய ற் ச் ழல்களில் உள்ள 
வ வைமப் கள், காட் ப்ெபா ளான மா பாடை்ட ைறந்த 
படச்ம் ைவக்க இயற்ைகச ் ழ டன் கலப்  ஏற்ப த் ம் 
கட்டைமப்ைபக் க த் ல் ெகாள்ள ேவண் ம். 
இயற்ைகக்கட்டைமப் ன் ேசைவ ெபா த்தமான தணிப்  
கட்டைமப் கள் வ வைமப் க்  க் யமானதாக 
இ க்கலாம். 

 
ைறந்த 

vi. ப ைம ற் ச் ழல் அம்சங்கைள பரி லைன 
பல்ேவ  ைறப் கள் ஏற்ப ம் ேபா , ற் ச் ழல் சாரந்்த 
உணர் ரவ்மான வாழ் டங்களில், ப ைம ழல் 
வ வைமப் கைள, ைசன்களில் ந்தவைர பரி க்க 
பரிந் ைரக்கப்பட் ள்ள  எ. கா.: உள் ர ்தாவர இனங்கள் 
அரிப் க் கட் ப்பாட் ற்  பயன்ப த் தல், தாவரங்களின் 
கலைவ ற் ச் ழ ல் உள்ள உ ரினங்களின் 

 
 

மாரான 



பன் கத்தன்ைமைய நிைலநி த் தல், ெதாற்றக் ய 
உ ரினங்கைள ேசரப்்பைதத் த ரத்்தல், கட் மானப் 
பணிகள் மற் ம் இன்ன ற அகழாய் கைள 
பயன்ப த் தல். 

vii. ெதா லாளரக்ள்/பயணிகள் மற் ம் ச கப் 
பா காப்  
கட் மான கட்டத் ல் ஸ்ைல ன் ெசயற்ப த்தல் ஏற்படலாம், 
இ  ெதா லாளரக்ள் மற் ம் காப்டரக் க்  அச் த்தைல 
ஏற்ப த்தலாம். எனேவ வ வைமப்  அ ப்பைட லான 
பா காப்  மற் ம் ெபர் ன்ஸ், பா காப்  வைல 
ேபான்றைவ கவனத் ல் ெகாள்ள ேவண் யைவ 
(நிரந்தரமான /தற்கா கமான ) 

 
 

மாரான 

viii. அரிப்ைபக் கட் ப்ப த் ம் கட்டைமப் கள் 
வ கால் ேமலாண்ைம ல், தண்ணீர ்எ க்கப்பட் , அ ள்ள 
ஓைடக க்  அ க்க  பாலங்கள் வ யாக அ ப்பப்ப ன்ற . 
மைழக் காலங்களில் இந்த வ கால் கட்டைமப் கள் ப் டத்தக்க அள ல் 
அ கமாக இ க் ம், இதனால் ஸ்ட்ரீம் ெபட ்மற் ம் வங்  அரிப்  
ஏற்படலாம். எனேவ, இந்த வ வைமப் , இயற்ைக நீேராடட்த் ன் ேபா  
ஈேராடச ்ெசல் ம் பாய்ைவக் ைறக்க ஃப்ேளா ஸ்  ேரப்பரக்ைள 
ேபா மான அள  ஆராய ேவண் ம். ேபரிடர ்தணிக் ம் இடத் ன் 
அ காைம ல் நீேராைடகள் மற் ம் பாலங்கள் இ ந்தால், இ  

வ வைமப் ன் உள்ளடங் ய ப யாக இ க்க ேவண் ம். உயர் 
நீரவ்ளப் பல்வைகைம ெகாண்ட இயற்ைகயான நீேராைட, 
ெசய ழக் ம் சரி ல் உள்ள ெப ரல் ப ல் 
பாய் ற . 

 
 
 

க அ க 

iv. ைறவான ேபாஸ்ட் பராமரிப்  மற் ம் ஆப்ேரஷன் 
ைசன்கள் 
ைறப்  என்ப  வ கால் ேமலாண்ைமக்கான ஈரப்்  வ கால்கள் ேபான்ற 

ெசயலற்ற ெதா ல் ட்பங்கைள க த் ல் ெகாள்ள ேவண் ம். சரியான 
ழாய் ட்டம், ைளகள் ட்டம் மற் ம் கட்டக் ேகாணங்கள் ஆ யைவ 

வ கால்கள் அைடப்  ஏற்படாமல் இ க்க ேவண் ம் என்  க த ேவண் ம்.  
ைறந்த பராமரிப்  கட்டைமப் கள் மற் ம் ைசன்கள், ஈேராட் ங் 

சக் கைள தாங் ம் றன், ப ைற ராக் ங் ஸ்டம்கள் ேபான்றைவ 
இயற்ைக நீேராைடக க்  இயக்கப்ப ம். 
 

அ க ஆ ள் றன் ெகாண்ட ெபா டக்ைள கட்டைமப் க்  பயன்ப த்த 
ேவண் ம், ேம ம் உள் ர ் ேதாஷ்ண நிைலைய தாங் ம் வைக ல் 
கவனமாக ேதர்  ெசய்யப்பட ேவண் ம். ண்ணிய வண்டல் ப கள் 

ைண வ கால்களில் ஏற்ப ம் ேபா , இ ம்  கட்டைமப் கள் 
பயன்ப த்தப்பட்டால், ப் க் ம் த ப்  ட்பங்கைள 
வ வைமப்பவரக்ள் றப்பாக க த ேவண் ம். 

 
 
 

க அ க  

 

12.7 கட் மான நிைல ன் ேபா  ஏற்ப ம் பா ப் கைள தணித்தல் 
 

12.7.1. கட் மான கட்டத் ல் ற் ச் ழல் மற் ம் ச க ேமலாண்ைமக்  இணங்க 
கட் மான ஒப்பந்ததாரரக்ள் ேதைவ 
 

ற் ச் ழல் மற் ம் ச க தாக்கங்கைள சமாளிப்பதற்கான நடவ க்ைககள் ெபா வாக 
அைனத்  மண்சரி  தணிக் ம் தளங்க க் ம் ெபா வான . இ ேபான்ற பா ப் கள் 
கட் மான கட்டத் ல் உள்ள ெசயல்பா களால் ெபரி ம் காரணப்ப ன்றன. எனேவ 
பா ப் கைள தணிப்பேத கட் மான ஒப்பந்தக்காரரின் கடைமயாக மா ற . NBRO ஒ  

ரிவான ஆவணத்ைத தயார ்ெசய் ள்ள   
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“கட் மான நிைல ன் ேபா  ற் ச் ழல் மற் ம் ச க மற் ம் காதாரம் மற் ம் 
பா காப்  (ES & HS) நிரவ்ாகத் ற்  இணங்க ஒப்பந்ததாரரக்ள் ேதைவப்பா ” 
கட் மான ஒப்பந்ததாரரக்ளின் ஏல ஆவணத் ல் ேசரக்்கப்பட ேவண் ம்.  க் ய 

ரி கள் ேழ ெதா க்கப்பட் ள்ளன (அட்டவைண 3) இந்த தளம் ரிேலவன்  
படட்ம் க் ம்.  வரங்க க் , கட் மான ஒப்பந்ததாரரக் க்  esmp ப் ட 
ேவண் ம். 
 
ஒப்பந்ததாரர ்தன  றைனப் பற் ய த ந்த நி பணங்க டன் ெசயல்ப த்தப்பட உள்ள 
esmp நைட ைற ன் லம் இந்த யற் ல் ட் க் காட் றார ்என்  
எ ரப்ாரக்்கப்ப ற . esmpக்கான ெசலைவ தனி சம்பளப் ெபா ள் என்  ப் ட்டாக 
ேவண் ம். ற்றாடல் மற் ம் ச க காைமத் வ ைறைமக்கான அ க்ைக ெதரி  
ெசய்யப்பட்ட கட் மான ஒப்பந்ததாரரால் சமரப்் க்கப்ப ம் என ம், அதைன ரதமர ்
அல ன் லம் அங் கரிக்கப்பட ேவண் ம் என ம் எ ரப்ாரக்்கப்ப ன்ற . 

 

அட்டவைண 3: & HS உடன் இணங்க ஒப்பந்ததாரர ்ேதைவ 

ப்  எண் 
கட் மான 
ஒப்பந்ததாரரக்ள் 
கடைமப் ப  ESMP 

உ ப்ப  ட்டம் ெதாடர்பான 

2002 ற் ச் ழல் மற் ம் ச க கண்காணிப்  
2002.2 1) தளத் ல் ேச ப்பகம் க ம் ெபா த்தமான 
2002.2 2) சத்த ம் அ ர் ம் க ம் ெபா த்தமான 

(இைரசச்ல் மற் ம் அ ர் ) 
2002.2 3) கட் டங்க க்  ரிசல், 

ேசதங்கள் 
க ம் ெபா த்தமான 

2002.2 4) க கைள 
அப் றப்ப த் தல் 

க ம் ெபா த்தமான (அ ல் 
ஓைட) 

2002.2 5) ம ப்பைத 
அப் றப்ப த் தல் 

க ம் ெபா த்தமான 
(ஓைட/சாைல ன்ப ) 

2002.2 6)  கட் ப்பா  க ம் ெபா த்தமான 
(பயணிகள்/பாதசாரிகள்/ கள்)   

2002.2 7) கட் மானப் ெபா டக்ள் 
மற் ம் க களின் 
ேபாக் வரத்  

ெபா த்தமான 

2002.2 8) நீர ் க ம் ெபா த்தமான (அ ல் 
ஓைட) 

2002.2 9) தாவர மற் ம் லங்  ெபா த்தமான 
2002.2 10) ெபௗ க மற் ம் பண்பாட்  

வளங்கள் 
க ம் ெபா த்தமான 

(பள்ளிவாசல்) 
2002.2 11) மண் அரிப்  க ம் ெபா த்தமான 
2002.2 12) ண் மா ப தல் ெபா த்தமான 
2002.2 13) இரவல்  ெபா த்தமான 
2002.2 14) வாரி பணிகள் ெபா த்தமற்ற  
2002.2 15) பராமரிப்  வாகனங்க ம் 

இயந் ரங்க ம் 
ெபா த்தமான 

2002.2 16) ெபா மக்க க்  இைட  க ம் ெபா த்தமான (அ ல் 
ச கம்) 



2002.2 17) பயன்பா கள் மற் ம் 
சாைலேயார வச கள் 

க ம் ெபா த்த ைடயைவ 
(சாைல/ கள்/ச க நீர ்
வழங்கல்) 

2002.2 18) 
 
 

காட் ப் ரவ் ழல் 
ரிவாக்கம்  

 
 
 

ெபா த்தமான (அழகாக 
உணர் ரவ்மான சாைலப் 

ரி கள்) 

2002-5. ற் ச ்
ழல் 

கண்காணிப்  

அ ப்பைட ஆய் கள் 
(காற் , நீர,் இைரசச்ல், 
அ ர் , ரிசல் 
கணக்ெக ப் ) 

தளத் ன் ப் ட்ட 
கண்காணிப்  ட்டத்ைத 
பாரக்்க ம் 

கட் மானத் ன் ேபா  வ ம் 
ஆய் கள் (காற் , நீர,் 
இைரசச்ல், அ ர் , ரிசல் 
அள கள்) 

தளத் ன் ப் ட்ட 
கண்காணிப்  ட்டத்ைத 
பாரக்்க ம் 

ெசயற்பாட்  நிைல ன் 
ேபா  அளைவகள் 

ப்ப 

ப கைள அ த்தல் 
மற் ம் பராமரித்தல் 

ெபா த்தமான 

2003. Working Conditions and Community Health and Safety 
2003.2 பா காப்  அைமப்  மற் ம் 

ெதாடரப்ாடல் 
ெதாடர் ைடய (பா காப்பற்ற 
slops/பயணிகள்/ கள்/கனரக  
இயந் ரங்கள்) 

2003.3 ழந்ைதத் ெதா லாளர ்
மற் ம் கட்டாய உைழப்  

ெபா த்தமான 

2003.4 பா காப்  அ க்ைககள் 
மற் ம் பத் க்களின் 
அ ப்  

க ம் ெபா த்தமான 

2003.5 பா காப்  உபகரணம் 
மற் ம் உைடகள் 

க ம் ெபா த்தமான 

2003.6 பா காப்  ஆய் கள் க ம் ெபா த்தமான 
2003.7 த த  வச கள் க ம் ெபா த்தமான 
2003.8 காதாரம் மற் ம் 

பா காப்  தகவல் மற் ம் 
ப ற்  

க ம் ெபா த்தமான 

2003.9 தாவர உபகரணங்க ம் 
த ெபற்ற 
பணியாளரக் ம் 

க ம் ெபா த்தமான 

ெபா த்தமான: இந்த ரி  எந்த தளத்ைதப் ெபா ந் ம் ெபா வான ESMP என்ற 
தளத்ைதப் ெபா த்ததா ம் 

க ம் ெபா த்தமான: சம்பந்தப்பட்ட ESMP இடம் ப் ட்ட இடத் ற்  உரிய 
ைற ல் ெசயல்ப த்தப்ப வைத உ  ெசய்ய, ற் ச் ழல் வ ைற 

அ க்ைககைள தயாரிப்ப ல் ஒப்பந்ததாரர ் றப்  க் யத் வம் ெகா க்க 
ேவண் ம். 
அேநகமாக ெபா த்தமான: ட்ட ெசயலாக்கத் ன்ேபா  ெபா த்தமான 
அம்சத் டன் தளம் க்ேக வந்தால் இந்த ESMP ண்டப்ப ம் 
ெபா த்தமற்ற : இந்த ரி  ெவளிப்ப த்தப்ப ம் நிபந்தைனகளின் ழ் இந்த 
தளத் ற்  ெதாடர் ைடயதாக இல்லாமல் இ க்கலாம் 

ப்ப: ேதைவப்பட்டால் மட் ம் அ ல்ப த்த ேவண் ம் 



தளத் ன் ப் ட்ட கண்காணிப்  ட்டத்ைத பாரக்்க ம்: ஒப்பந்ததாரர,் 
ESMPக்கான ெபா  கண்காணிப்  களின் ேதைவப்பா க டன், ப் ட்ட 
கண்காணிப்  ட்டத் ல் ப் டப்பட் ள்ள கண்காணிப்ைப ேமற்ெகாள்ள 
கடைமப்பட் ள்ளார.்  
ஒப் : ESMP அ லாக்க ஒப்பந்ததாரரின் கடைம 
 
12.7.2 தள ப்பான தணிப்  

கட் மானப் பணிக்காலத் ல் இத் ட்டம் ெசயல்ப த்தப் ப ம் என எ ரப்ாரக்்கப் 
ப ம் தலத் ன் ப்பான த ப்  நடவ க்ைககள் ேழ ெகா க்கப்பட் ள்ளன. 

அட்டவைண 4: தலத் ன் றப்  & HS தைண ைறகள்   

யர் தணிக் ம் உ ப்ப  ட்ட 
ெசயலாக்க 
கட்டம் 

ெபா ப்  

I ச தாய நீர் வழங்கல் 
சாய் த் ட்டத் ன் ரி கைளக் கடந்  ெசல் ம் 
ச தாய நீர ்வழங்கல் வரிக ம், கட் மானப் 
கட்டத் ன் ேபா  நீர ்வரிக க்  ேசதம் ஏற்படாத 
வைக ல், தளத் தயாரிப் ன் ேபா  ைறயாக 
நி வப்பட ேவண் ம். ஒ  பா ப்  ஏற்பட்டால், உடன  

த்தத் ற்  கள் இடம் ெபற் க்க ேவண் ம். 

 தள 
தயாரிப்  
மற் ம் 
கட் மானம் 

கட் மான 
ஒப்பந்ததார
ர ்

ii ச தாய சலைவ மற் ம் ளியல் ைன இந்த 
இடத் ற்  எ ரில் அைமந் ள்ள ச தாய நீர ்வழங்கல் 

ள்ளி, ெதா லாளரக்ள் ளிப்பதற் ம், காதார 
பயன்பாட் க் ம், ச க மற் ம் ஒப்பந்ததாரர ்

ைறயான அ ம  ெபறாமல், எந்த ழ்நிைல ம் 
இந்த நீைர கட் மான பணிக க்  
பயன்ப த்தக் டா . 

கட் மான கட் மான 
ஒப்பந்ததார
ர ்

iii ம ல் ராரத்்தைன ேநரம் 
பள்ளிவாச ன் றப்  மத நடவ க்ைககளின் 
ெவள்ளிக் ழைமகளி ம், நாள்களி ம் 

ராரத்்தைனகளில் தைல டாமல் இ க்க றப்  
கவனம் ெச த்தப்பட ேவண் ம். ட்ட ேமலாண்ைமப் 

ரி ன் ற் ச் ழல் மற் ம் ச கப் ரி  (pmu) இந்த 
நிைலைமைய ம ப்  ெசய்ய ேவண் ம், ேம ம் 
எ ம் தகரா கைள ைறப்பதற்  ேதைவயான 
ஏற்பா கள் ெசய்யப்பட ேவண் ம். 

கட் மான கட் மான 
ஒப்பந்ததார
ர ்

Iv கட் மானப் க கைள அகற் தல் 
எந்தச ் ழ்நிைல ம், கட் மானப் க கைள 
இயற்ைக நீேராட்டத் ற்  க்கக் டா . 
ஒப்பந்தக்காரர ் அங் கரிக்கப்பட்ட இடங்களில் 

டக்க கைள அப் றப்ப த்த இரத் ன ரி UC-
இ ந்  அ ம ைய ெபறேவண் ம் 
 

கட் மான கட் மான 
ஒப்பந்ததார
ர ்

V. கட் மானத் ன்ேபா  ற்றைறக் 
ைறப் க்கைள ைறத்தல் 

மைழக் காலங்களில், பணி ட அ ம , சாய்வான ம  
உ வைமத்தல், ப்ைபகள் அகற் தல் ேபான்ற 

கட் மான கட் மான 
ஒப்பந்ததார
ர ்



பணிகளில் ஈ ப வைதத் த ரக்்க 
அ த்தப்பட் ள்ள . 
vi  மற் ம் காற்  கட் ப்பா  ைரகள் 
கனமான  அல்ல  ஏேராேசாடால் உ வாக் ம் 
நடவ க்ைககைள ெசய்ய ேவண் ம் என்றால் ேசஷ 

ைரகள் ேபான்றைவ பயன்ப த்தப்பட ேவண் ம் 

கட் மான கட் மான 
ஒப்பந்ததார
ர ்

Vii கட் மானத் ற்  தண்ணீர் 
கட் மானப் பணிக க்  தண்ணீர ் அ ம க்கப்பட்ட 
தளங்களில் இ ந்  மட் ேம ெபற ேவண் ம் 

கட் மான கட் மான 
ஒப்பந்ததார
ர ்

viii. உள்ள கள் (ேமல்-சாய்ந்தல், ழ்-சாய்ந்தல், 
ழ்ைவப்பான்) அ ல் அல்ல  அ காைம ல் 

உள்ள உயர் ஆபத்  அல்ல  ந த்தர ஆபத்  
ப களில் வா ம் ம்பங்கள். 
கட் மான கட்டத் ல் அ க ஒ , அ ர்  மற் ம் காற்  
மா பா  நடவ க்ைககள் ேத ய மா க் கட் ப்பாட்  

ைறகைள ம த்  நடக்க ேவண் ம்.  
காலப்ேபாக் ல் எந் ரங்களின் ெசயல்பா கைள 
த ரக்்க ேவண் ம். த ரக்்க யாத ழ்நிைலகளில் 
கனரக  இயந் ரங்கள் இயக்கத் ன்ேபா  எ ம் 
சரச்ை்சகைள த ரத்்தால், களில் 

ப்பவரக்ைளக் ெகாண்  அரத்்த ள்ள 
ஆேலாசைன ெசய்யப்பட ேவண் ம். 

கட் மான கட் மான 
ஒப்பந்ததார
ர ்

ix றந்த ெவளி ல் மலம் க த்தல் மற் ம் நீர் மா ப் 
ரச் ைனகைள தணிக் ம் 

I. நீர ்மா ப தல் மற் ம் நீர ் லம் பர ம் ெதாற் கள் 
பற் ய ப் ணர் , றந்த நீக்கம் காரணமாக ழ் 
நீேராட்டம் பயன்பா கள் ேசதம் 
II. தளத் ன் அ காைம ல் உள்ள ெதா லாளரக் க்  
க ப் ட வச ைய ஏற்பா  ெசய்தல் 
III. ெதா லாளர ்மற் ம் காதார நைட ைறகைள 
கண்காணிப்ப  மற் ம் கண்காணித்தல் 
IV. நிபந்தைனைய ம் ெதா லாளிக்  தண்டைன 
ெதா லக காதார வச கள் ெதா லாளரக் க்  

ைடக்கச ்ெசய்ய ேவண் ம், சானிட்டரி க கைள 
ைறயாக அப் றப்ப த்த ேவண் ம் 

Site preparation & 
construction  

கட் மான 
ஒப்பந்ததார
ர ்

X ேபாக் வரத்  உள்கட்டைமப் ல் ஏற்ப ம் 
தாக்கங்கள் ( ப்பாக சாைல அல்ல  இர ல் 
ேபாக் வரத்  ெநரிசல் அல்ல  தற்கா க இழப்  
இந்த தளத் ற்  ப் ட்ட ஒப்பந்தக்காரரக்ள் ESMPஐ 

ன்பற்  ஒ  நல்ல ேபாக் வரத்  கட் ப்பா  இ க்க 
ேவண் ம். இந்த இடத் ன் அ காைம ல் உள்ள 
சாைல ல் வைள  இ ப்பதால் ைறயான சாைல 
பா காப்  நடவ க்ைககைள எசச்ரிக்ைக 
அைடயாளங்க ம், நிரந்தர ப ற்  ெபற்ற 
காவலரக் ம் ேசரக்்க ேவண் ம். 

கட் மான கட் மான 
ஒப்பந்ததார
ர ்

Xi ேவைல ேநரம் 
கட் மானப் பணிகள் பகல் ேநரத் ல் மட் ம் 
கட் ப்ப த்தப்பட ேவண் ம். மாைல 6 மணிக்  ற  
ேவைல ெசய்வ , வன லங்   இைரசச்ல் மற் ம் 
அ ர்  காரணமாக பா காப்  ரச் ைனகள் மற் ம் 

கட் மான கட் மான 
ஒப்பந்ததார
ர ்



தாக்கங்கள் காரணமாக எந்த காரணத் ற்காக ம் 
பரிந் ைரக்கப்பட ல்ைல 
xii தளத்ைதப் ப  ெசய்ய அல்ல  கடக்க ஆடக்ள் 
ேதைவ 
இைணயதளத் ல் அங் கரிக்கப்படாத அ கல், 
ஒப்பந்ததாரர ்  ேநர காவலரக்ளால் ப் ணர் , 
எசச்ரிக்ைக அைடயாளங்கள் மற் ம் கண்காணிப்  

லம் த ரக்்கப்பட ேவண் ம். 

  

Xiii NBRO ஆல் அ க ஆபத்  என  கண்ட யப்பட்ட 
களில் ப்பவர்கள் 

மைழ நாடக்ளில் nbro எசச்ரிக்ைககைள எசச்ரிக்ைக 
ெசய்ய ேவண் ம். தற்ேபா , எசச்ரிக்ைக பரப் தல் 
நைட ைறைய, ப்பவரக்ள் ப் ட் வ ல் 
ப லளிக்க ேவண் ம் என்பைத உ ப்ப த்த 
வ ப்ப த்தப்பட ேவண் ம். PMU இன் ற் ச் ழல் 
மற் ம் ச க அல , ப லளிப்  ெபா ைறைய 
நைட ைறப்ப த்த நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். 

கட் மான E&SU of PMU 

Xiv கட் மானங்கைள அகற் தல் 
பணி ட பணிக க்  நில உரிைமயாளரக்ளின் 
ஒப் தல் ேதைவ. 

தள தயாரிப்  E&SU of PMU 

 

12.7.3. தளத் ற்  ப் ட்ட கண்காணிப்  ேதைவப்பா கள் 

இந்த தளத் க்  ப் ட்ட கட் மானப் பணிகள் ெசய் ம்ேபா  ழ்க்கண்ட 
கண்காணிப்  ட்டம் வ வாக வ த்தப்ப ற . இ  த ர, கட் மான 
ஒப்பந்ததார ம், எஸ் எம். ., க்  ஒப்பந்ததாரரக்ள் ெசய் ம் கடப்பா  த்த 
கண்காணிப்  நைட ைறைய அமல்ப த்த ேவண் ம். 

 

அட்டவைண 5: ற் ச் ழல் மற் ம் ச க கண்காணிப்  ட்டம்; நிரம்ாணக் கட்டம் 

கண்காணிப் த் 
ேதைவ 

அள க்களின் அைலவரிைச 

i. அ ப்பைட 
கண்காணிப்  

ஓைட நீரின் தரம் அ க 
அபாய ள்ள களின் ன் 

ரிசல் கணக்ெக ப்  
நில அ ர்  

ன்னணி ஒ  அள  
காற் ன் தரம்: கள் ெபா ள் 

ஒ ைற* 

 
 

ii. கட் மானப் 
பணி ன்ேபா  

ஓைட நீர ்தரம்  சாய்வான அகழாய் களின் 
ேபா , நிலத்த  மண் ச ப்  
பணிகள் (ஒவ்ெவா  மாத ம்) * 

அ க அபாய களில் ரிசல் 
ஆய்  
 

கட் மான ேபா  
ப் டத்தக்க இடப்ெபயரச்்  

அ சரிக்கப்பட்டால் * * 
நில அ ர்  ைள ம் எந் ரங்களின் 

ெசயல்பாட் ன் ேபா , ச ப்  
பணிகள், அல்ல  நில 



அ ர் கைள உ வாக் ம் 
ஏேத ம் பணிகள் * 

கட் மானக் சச்ல்  க ம் இைரசச்ல் ன் உற்பத்  
ேநரங்களில் * 

காற் ன் தரத் கள் ெபா ள் மாதம் ஒ ைற * 
iii. வாகனப் ைக அைனத்  இயந் ரங்கள்/வாகனங்கள் ெசயல் ைற மா  

கட் ப்பா  ேசாதைன சான் தழ் ெபா ந் ம் ேவண் ம்-
ஆேலாசகரின் தளம் அ காரி லம் சரிபாரக்்க ேவண் ம் 

iv. கண்காணிப்  
கைம 

* ரிசல் அளைவகள் த ர அைனத்  அள க்க க்கான 
மத் ய ற்றாடல் அ காரசைபப் ப  ெசய் ம் றைமயான 

யா ன கண்காணிப்  கவர ்
** PMU க்  ஏற் ைடயதாக உள்ள றைமயான நி வனத்தால் 

ராக் சரே்வக்கள் நடத்தப்பட ேவண் ம் 
v. அ க்ைக டல் 
ேதைவகள் 

ஓைட நீர் தரம் – ற் ப் ற நீர ்தர நியமங்கள் லம் ஒப் ,  CEA 
2017 
அ க அபாய களின் ன் ரிசல் கணக்ெக ப்  - 
ெதா ல் ைற அ க்ைக  
நில அ ர்  இயந் ரங்கள், கட் மானப் பணிகள் மற் ம் வாகன 
இயக்கங்க க்கான அ ர்  பற் ய இைடக்கால நியமங்களின் 
ப , CEA 

ன்னணி ஒ  அள  – அசாதாரண வரத்்தமானி 924.1, ேம 23, 
1996, CEA 
காற் ன் தரத் கள் ெபா ள் - 562/22 ஆகஸ்ட் 15, 2008-இலங்ைக 
மத் ய ற்றாடல் அ காரசைப என்ற அசாதாரண 
வரத்்தமானி ன் ழ் த் ைரக்கப்பட்ட ேத ய ற் ப் ற 
காற் ன் தர நியமங்கள். 

 

13. இந்த தளத் ற்கான ைற ரக்் ம் அைமப்  

PMU இன் அ காரி இந்த தளத் ற்கான ைற ரக்் ம் ெபா ைறைய, ன்வ ம் பா ப்  
ச கங்க க்  றப் க் க த் ல் ெகாண்  நி வதற்கான ெபா ப் ; A)  Asanka 
Chamara (நில உரிைமயாளர)் B) ராந் ய RDA-இரத் ன ரி அ வலகம் C) 
பள்ளிவாசல்களில் உள்ள ரதான பா ரியார ்D. 
(ேமற்ேகாள்: ைற ரக்் ம் ெபா ைறைய அைமப்பதற்கான பரிந் ைரக்கப்பட்ட 
நைட ைறக்கான ற் ச் ழல் மற் ம் ச க ேமலாண்ைம கட்டைமப் ) 

14. தகவல் ெவளிப்ப த்தல் 
ன்வ ம் அட்டவைண ல் ெகா க்கப்பட் ள்ள ைறைமகைளச ் ட் க் காட் யப , 

தகவல் ஏெஜன் கள் மற் ம் அைமப் கைளக் ழ்க்கா ம் நி வனங்கள் மற் ம் 
அைமப் க க்  ெதரியப்ப த் வதற்  pmu இன் ெபா ப்பா ம். 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



அட்டவைண 6: தகவல் ெவளிப்ப த் ம் உத்ேதச ட்டம் 

தகவல் உத்ேதச கவர ்
நிைலயங்கள்   

தகவல் 
ெவளிப்ப த் ம் 

ைற 
i. ட்டப் டட்ம் 
(பணி ட வரங்கள், 
வ வைமப் ,ெசயலாக்க 
ஏற்பா கள்) 

மாவட்ட CEA, DWLC, மாவட்ட 
ெசயலகம், ரேதச 
ெசயலாளர,் மாநில நில 
உரிைமயாளரக்ள், மாவட்ட 
அள லான கவர ்
நிைலயங்கள், NBRO மாவட்ட 
அ வலகம், AIIB 

ட்டங்கள், மாவட்ட 
ஒ ங் ைணப் க் , 
ஒப்பந்தங்கள், ஒப் தல்கள் 
மற் ம் ஒப் தல்கைள 
ைகெய த் மா  உரிய 
அ க்ைகைய 
சமரப்் த்தல். 

ii. ற்றாடல் மற் ம் 
ச க காைமத் வ 

ட்டம் 

மாவட்ட CEA, DFC, DWLC, AIIB, ட்டங்கள், மாவட்ட 
ஒ ங் ைணப் க் , 
ஒப்பந்தங்கள், ஒப் தல்கள் 
மற் ம் ஒப் தல்கைள 
ைகெய த் மா  உரிய 
அ க்ைகைய 
சமரப்் த்தல் 

iii.கண்காணிப்  
அ க்ைககள் 
(அ ப்பைடக் 
கட்டைமப்  மற் ம் 
கட் மானத் ன்ேபா ) 

மாவட்ட CEA, DFC, DWLC, AIIB 
மற் ம் சம்பந்தப்பட்ட 
தரப் னர ்உரிய 

ன்ேனற்ற ட்டங்கள், 
ேசட ட்டங்கள், உரிய 

அ க்ைககைள 
சமரப்் த்தல் 

IV. ற் ச ் ழல் 
பா காப்  மற் ம் 
பணியாளரக்ளின் 
உடல்நலம் மற் ம் 
பா காப் க்கான 
பணி ட ஆய்  

மாவட்ட CEA, DWLC, தLடாC, 
ரேதச ெசயலாளர,் 

ெபா ஸ், அரச காணி 
உரிைமயாளரக்ள், ராம 
உத் ேயாகத்தர,் மாவட்ட 
அ வலகம், AIIB மற் ம் 
சம்பந்தப்பட்ட தரப் னர ்
உரிய 

எ த்  மற் ம் 
வாய்ெமா த் 
ெதாடர் கள், உரிய 
அ க்ைககைள 
சமரப்் த்தல் 

v. ன்ேனற்ற ளாய் க் 
ட்டங்களில் 

எ க்கப்பட்ட கள் 
ஷயங்கள் 

மாவட்ட CEA, DWLC, தவாஎல் , 
ரேதச ெசயலாளர,் 

ெபா ஸ், அரச காணி 
உரிைமயாளரக்ள், ராம 
உத் ேயாகத்தர,் மாவட்ட 
அ வலகம், AIIB மற் ம் 
சம்பந்தப்பட்ட தரப் ன க்  
உரிய 

ட்டங்கள், உரிய 
அ க்ைககைள 
சமரப்் த்தல் 

vi. ைற ரக்் ம் 
அைமப்  

சம்பந்தப்பட்ட தரப் னர,் AIIB ட்டங்கள், எ த்  மற் ம் 
வாய்ெமா த் ெதாடர் கள் 

 

 

 

 

 



அட்டவைண 7: ஆேலாசைன நி வனங்கள் லம் ேசகரிக்கப்பட்ட தகவல்களின் நிைல 

க  நி வனம் தகவ க்காக ெதாடர்  
ெகாண்ட நபர் 

08/08/ 2018 @ 10.30 
மணி 

 
 

 அ த்  அ காரசைப . WPGL Werajeewa – 
ெசயற் ெபா யாளர ்

08/08/2018 @ 13.00 
மணி 

வனப்பா காப்  
ைணக்களம் 

 Nimal S Dewage – 
வரம்  வன அ வலர ்

09/08/2018 @ 10.00 
hrs 
 

மத் ய ற்றாடல் 
அ காரசைப 

.K G.D.N Kiriella  
பணிப்பாளர ்– இரத் ன ங்கம் 
மற் ம் இரத் ன ரி மாவட்டம் 

09/08/2018 @ 13.00 
மணி 

வன உ ரின & பா காப்  
ைணக்களம் (DWLC) 

 Manjula Vidyarathna / காட்  
வாழ்க்ைக வரம்  அ காரி 
இரத் ன ரி 

09/08/2018 @ 14.00 
மணி 

நிலச் ர் த்தக்  ெசல் . Dulmini Patabadiarachchi 
பணியாளர ்உத யாளர ்

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ற்ேசரக்்ைக 1: டட்ப்பணி ப ன் ஆளில்லா உ வம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ள்ளி டப்படட் ேகா  தற்கா க அபாய ப ைய க் ற  

 

 



ற்ேசரக்்ைக 2: தல நிபந்தைன மற் ம் ஆேலாசைன படங்கள் 

  

படம் a: . A.M SAFRAS; அல் ம ர ்ரஹமய் 
ம  மதத் ர நி , NBRO ஊ யரக்ள் யர ்
தணிப்  ட்டம் பற்  அ ந்  ெகாண்டார.் 
(09-08-2018) 

படம் b: . ASANKA CHAMARA  NBRO 
ஊ யரக்ள் யர ்தணிப்  பணிகள் பற்  

ப்பாக ெசய்யப்பட்ட  (09-08-2018) 

 

 

படம் c: ற் ம் ேசதமைடந்த  –  
Asnaka Chamara  மற் ம் சாைல ல் 
பதற்றம் ரிசல் 

படம் d: ற் ம் ேசதமைடந்த  Asnaka 
Chamara  

 

படம் e: நீரப்் ரிேகா கள் நிைலயற்ற 
ரிைவ கடக் ம் 

 
படம் f: சரி  இயக்கத் ன் காரணமாக 
ேசதமைடந்த சாைலப் ப  தணிந்த  



ற்ேசரக்்ைக iii: பங் தாரராக கலந்தாேலா த்த ஆேலாசைன அ க்ைக: 
இரத் ன ரி மாவடட்ம் 
 

க : 08/08/2018 மற் ம் 09/08/2018 

நி வனம் 
ெதாடர்  

அ காரி ன் 
ெபயர் மற் ம் 

பத  

எ ப்பப்பட்ட கவைலகள் 

 அ த்  
அ காரசைப 

. WPGL 
Werajeewa – 

ெசயற் 
ெபா யாளர ்

 இந்த ரேதசம் இரத் ன ரி-
அ ஸ்ஸெவல்ல  RDA ராந் ய 
அ வலகத் ன் அ கார எல்ைலக் ள் 
உள்ள  

 RDA க்  ஆட்ேசபைன இல்ைல, 
மாநிலங்கள் ைறப்  க ம் ேதைவ 

 எ ப்பப்பட்ட ற கவைலகள் 

 ட்டத்ைத ைறயாக ஒப்பைடப்ப , 
ேபரிடர ்தணிக் ம் ற  அவ யம் 

 RDA லம் பராமரிப்  ைறப்  

 கட் மானப் பணி ன்ேபா  
ஒப்பந்ததாரர ் தனிநபர ் பா காப்  
சாதனத்ைத பயன்ப த்த ேவண் ம் என 
வ த்தப்பட்ட  

 அைனத்  ேநரங்களி ம், வாகனம், 
பாதசாரிகள் மற் ம் ேபாக் வரத்  
பா காப்  நடவ க்ைககள், த ப் கள், 
கைசய  மற் ம் இர  ேநர ேவைல, 

ளக் கள் மற் ம் ஒளி ளக்  வச  
ஆ யவற்ைற ஒப்பந்ததாரர ்
பா காப்பான மற் ம் வச யான 
பாைதைய வழங்க ேவண் ம். 

 நிரம்ாணக் 
க கள்/அகழ்ந்ெத க்கப்ப ம் 
ெபா டக்ள் ெபா /காப்டரக் க்  
ெதாந்தரவாக இ க்கக் டா  என ம் 

ப் டப்பட் ள்ள . 

வனப்பா காப்  
ைணக்களம் 

 Nimal S 
Dewage – 
வரம்  வன 
அ வலர ்

 இந்த ட்டத் ல் வனத் ைற ன க்  
ஆட்ேசபைன இல்ைல 

ழ்க்கா ம் டயங்கள் 
வ த்தப்பட்டன. 

 இரத் ன ரி மாவட்டத் ல் வன 
இடஒ க் ம் உண் . எனி ம், ல 
ெபரிய நிலப் ப கள் இன்ன ம் 
ெதளிவான எல்ைலகள் இன்  உள்ளன. 
அவற் ல் பல ம் lrc இன் அ கார 
வரம் ற் ள் உள்ளன. தற்ேபா , 
ஃேபாரட்ல் ப ல் நில அளைவயர ்
பணி நைடெபற்  வ ற ..  



 இ ப் ம், கா , தனியாரால் அல்ல  lrc 
ழ் உள்ள நிலங்கள் மற் ம் ேவ  

ஏேத ம் இ ப் ன் அதற்  
வனத் ைற ன் ஒப் தல் ேதைவ. 
Private/LRC/Forest land require approval from forest 
Department for complete clearance of land as in the 
case of boundaries are still not clear. 

 வனத் ைற ன் பங் , இந்த ச த் ட்டம் 
ரெ்சய்யப்பட ேவண் ம் என் ம், 

அகற்றப்பட்ட மரங்களின் அகலம் மற் ம் 
ப் ட்ட வ ப் டங்கைள சரி ெசய்ய 

ேவண் ம் என் ம் அைவ ஆய்  
ெசய் ன்றன. இந்த ச த் ட்டம் fd லம் 
ஆய்  ெசய்யப்பட் , மர ஒத் ைழப் க்  
அ க்ைக சமரப்் க்கப்ப ம். 
ஒப்பந்ததாரர ் லம் மரத்ைத ெவட்ட 

ம் என்றா ம், மர ஒத் ைழப்பால் 
அகற்றம் நடக் ம். > 18 ெச  ெகாண்ட 
அைனத்  மரங்க ம், மர 
ஒத் ைழப் னால் எ க்கப்ப ம்.Regarding 
the project implementation, he said that mitigation 
proposal with draft layout should be submitted to 
Conservator Forest and approval to be obtained. 

 இ  வனப் ப க க்  மட் ம் 
ெபா ந்தா , காட் ன் அ காைம ல் 
எந்த இடத்ைத ம் 
தனிைமப்ப த்த ல்ைல As Ratnapura is 
having lot of forest areas, therefore project are 
required to obtain consent  for project implementation 
with the services of conditions such as; 

 வனப்பா காப் , வன 
உ ரினங்கைள ரிதெ்த க்க, 
க த் ட்டப் பணிக்காக மரக்கடை்ட 
எ த்தல், ேவ  எந்த Chemical blasting 
should be done in a manner not harmful to fauna 

 கட்டைமப்  தணிப்  நடவ க்ைககள் 
அ ப்பைட ல் ற் ச் ழ க்  
உகந்த அழ ய டன் ஒப் டத்தக்க 
வ வைமப் கைள 

ன்பற்றேவண் ம்.. 

 தாவரங்கள் ர ்ெசய்ய 
பயன்ப த்தப்பட்டால் ன் அ ம  
ெபற ேவண் ம் 

 இந்த ட்டத்ைத ன் ட் ேய 
ெதரி த்தல், நட  ெசய்ய நல்ல 
தரமான மரங்கைள வழங் வதன் 

லம், இத் ட்டத்ைத வனத் ைற 
ஆதரிக்க ம்.  

 வனப்பா காப்  
ைணக்களத் ந்  ளப் ெபற 



உரிய இனங்க க்  ன் அ ம  
ெபற் க்ெகாள்ளல் ேவண் ம். 
 

 மத் ய ற்றாடல் அ காரசைப (cea), lrc 
அல்ல  தனியார ்காணிகளில் உள்ள 
காணிகளில் உள்ள > 1ha உள்ள 

ரேதசங்கைளத் அகற் வதற்  
ேநர யாக தைல  ெசய் ம். 
 

 மத் ய ற்றாடல் அ காரசைப (cea) 
மற் ம் வனத் ைணக்களம், lrc அல்ல  
தனியார ்காணிகளின் காணிகளில் 
உள்ள < 1ha ப ல் உள்ள 

ரேதசங்களின் அகற்றல் தைல  
ெசய் ம். 

 இந்த ளியரன்ஸ் ெசயல் ைற, 
நீரவ்ாழ் மற் ம் கைரேயரல் 
வா டங்கள் ஆய் கள் 
பரிந் ைரக்கப்படலாம் என்  ல 
தளங்களில் அ ப்பைட ஆய் கள் 
ேகாரலாம். ட்ட 
ெசயலாக்கத் ன்ேபா  இேதேபான்ற 
அ க்ைககைள cea ேகாரலாம்.  

மத் ய ற்றாடல் 
அ காரசைப 

.K G.D.N Kiriella  
பணிப்பாளர ்– 
இரத் ன ங்கம் 
மற் ம் 
இரத் ன ரி 
மாவட்டம் 

 மண் பா காப் ச ் சட்டம் 772/22 இன் ழ் 
1996. இரத் ன ரி மாவட்டம், ேத ய வள 

காைமத் வ மத் ய நிைலயத் ன், 
எம் ட் ய ரேதசத்ைத த ரந்்த 
ஏைனய உணர் ரவ்மான ரேதசமாக 
வரத்்தமானி அ த்தல் 

க்கப்பட் ள்ள  

 இந்த வரத்்தமானி ல் எந்த ஒ  
வளரச்் ம் ட்டத் ன் ப மனாக 
இ ந்தா ம் அ ம க்கப்ப வ ல்ைல. 

 ஒ  ேபர ல் இ  ேதைவப்பட ல்ைல. 

 இத் ட்டத்ைதப் ரத்்  ெசய்  
ண்ணப்பத்ைத சமரப்் க்க 

அ ப்பைடத் தகவல் னாத்தாள் (BIQ) 
ேதைவப்ப ற  

  நீரவ்  ப ல் ழ்ேநாக்  இ ப்பதால், 
ற் ப் றச் ழல் பாய்ைவ ைவத் க்க 

ேவண் ய  அவ யமா ம். 

 இ  ேபான்ற உ ரினங்கள் இ க்கலாம், 
றப்  வாழ் டங்கள் (NICHES), 

  தாவர லங்  ஆய்  ேதைவ 

 இந்த ற் ச் ழல் ம ப் , ைறப்  
ற  அவரக்ளின் த் யாசத்ைத பாரக்்க 

ேதைவப்படலாம்  

 பரிந் ைரக டன் ஒப் தைல வழங் ம். 
09/08/2018 



நி வனம் 
ெதாடர்  

அ காரி ன் 
ெபயர் மற் ம் 

பத  

எ ப்பப்பட்ட கவைலகள் 

வன உ ரின & 
பா காப்  
ைணக்களம் 

(DWLC) 

 Manjula 
Vidyarathna / 

காட்  
வாழ்க்ைக 

வரம்  அ காரி 
இரத் ன ரி 

 ட்டத் ல் ஆட்ேசபைன இல்ைல 
 ஒப் த க்காக DWLC க்  சமரப்் க்க 

ேவண் ய அ க்ைக 
 வன ஆ ள் கட்டைளச ் சட்டத் ன் ழ் 

லங் னங்கள் & ேளாரா நீக் தல் 
ேதைவ 

 தாவர லங்  அகற் தல் வப் ப் 
பட் ய ன் ழ் இனங்காணப்பட்ட, 
அச் த்தப்பட்ட, dwlc இ ந்  ஒப் தல் 
ேதைவ 

நிலச் ர் த்தக் 
 

ெசல் . Dulmini 
Patabadiarachchi 
பணியாளர ்
உத யாளர ்

 நில பத க் காலம் நிலச் ர் த்தக் 
க சன் என்றால், ஆைணயரிட ந்  
அ ம  ேகாரேவண் ம்-நிலச ் ர் த்த 
ஆைணயம் க தம் லம் 

 

ற்ேசரக்்ைக IV: மாநில நில உரிைமயாளரக்ள் மற் ம் ற் ச் ழல் 
அைமப் களிட ந்  ஒப் தல்கள் ெப வதற்கான உத்ேதச நைட ைற 

1. RDA இட ஒ க் ட்  ப களில் நிலசச்ரி தணிப்  ட்டங்கைள ெசயல்ப த்த 
ஒப் த க்காக RDA ன்ைவத்த நைட ைற 

I. RDA. ஏ. ன் வ வைமப் : ட்ட ெசயல்ப த் ம் கைம, ேதைவயான 
ஒப் தல்களின் தன்ைம பற் ய ைறயான ேவண் ேகா டன் ரிவான 
வ வைமப்  அ க்ைகைய rda இல் சமரப்் க்க ேவண் ம். PMU என்ற 
ஆவணங்கைளத் தயார ்ெசய் , RDA மண்டல அ வலகத் ற்  ஆவணங்கைள 
சமரப்் க்க ேவண் ம். 

II. RDA மண்டல அ வலகம் இத் ட்டத்ைத ம ப்  ெசய்  ட்ட ளக்க அைழப் ைன 
அளிக்கலாம். pmu ெபா த்தமான ளக்கத் ேதைவ வழங்க ேவண் ம் 

III. RDA இன் ஒப் த ன்ப , RDA மற் ம் ட்ட அமலாக் ம் நி வனத் ற்  இைடேய, 
தளம், நி ரந்்த கட்டைமப் கைள அ , யர ்தணிப்  பணிகைள ெசயல்ப த்த 
ஒப்பந்தம் ைகெய த் டப்ப ம். 

IV. ன்வ வனவற்ைற உள்ளடக் க் ம் நிபந்தைனகள் 
 
* ட்டத்ைத ைறயாக ஒப்பைடப்ப , தணிப் க் ப் ன் அவ யம் 
* RDA லம் பராமரிப்  ைறப்  
* கட் மானப் பணி ன்ேபா  ஒப்பந்ததாரர ்தனிநபர ்பா காப்      சாதனத்ைத 
பயன்ப த்த ேவண் ம் என வ த்தப்பட்ட  
* அைனத்  ேநரங்களி ம், வாகனம், பாதசாரிகள் மற் ம் ேபாக் வரத்  பா காப்  
நடவ க்ைககள், த ப் கள், கைசய  மற் ம் இர  ேநர ேவைல, ளக் கள் மற் ம் 
ஒளி ளக்  வச  ஆ யவற்ைற ஒப்பந்ததாரர ்பா காப்பான மற் ம் வச யான 
பாைதைய வழங்க ேவண் ம். 
* நிரம்ாணக் க கள்/அகழ்ந்ெத க்கப்ப ம் ெபா டக்ள் ெபா /காப்டரக் க்  
ெதாந்தரவாக இ க்கக் டா  
 



2. ற்றாடல் அ ம  ப வத் ற்கான உத்ேதச அ ம  நைட ைற மாவட்ட 
மத் ய ற்றாடல் அ காரசைப 
 

I. ட்ட தயாரிப்  கட்டத் ல், PMஇன் & H&S அல  தளம் ப் ட்ட ESMPகைள ஆய்  
ெசய் , ட்ட ெசயல்பா களால், ரி  த்த வரங்கைளச ்ேசரத்் , ட்ட 
நடவ க்ைககளின்  தாக்கம் ஏற்ப த் ம் அரியவைக க த் ட்டத் ற்  
ெபா த்தமான தளத் ன் ப் ட்ட ESMP. 
II. ேமற்கண்ட வரங்க டன் ஒ  அ ப்பைடத் தகவல் ேகள் ப்பட் யர ்(BIQ) ரத்்  
ெசய்  சமரப்் க்க ேவண் ம். 
III. CEA ட்ட ளக்க அைழப்  மற் ம் PMU வழங்க ேவண் ம் என்  ESMP ேம ம் 
தகவல். 
IV. இத் ட்டத் னால் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய பணி ட ப் ட்ட நிபந்தைனக க்  
ஒப் தல் வழங்கப்ப ம். 
 

ற்ேசரக்்ைக V: ஆய் க்  

Name  Designation  ஆய் ல் நிைல 
TDSV Dias பணிப்பாளர ்/ ESSD/NBRO அணித் தைலவர ்
SAMS Dissanayake நிைல ஞ்ஞானி /ESSD/NBRO த்த ற் ச் ழல் 

ஞ்ஞானி 
Prabath Liyanaarachchi ஞ்ஞானி / ESSD/NBRO ற் ச் ழல் ஞ்ஞானி 
Abheetha Wanasundara ெபா ப்ப காரி /இரத் ன ரி 

மாவட்டம் 
ெதா ல் ட்ப 

ெபா யலாளர ்
Indu Upamali ஞ்ஞானி LRRMD/NBRO மண்ணியலாளர ்
H Kusalasiri ெதா ல் ட்ப அ வலர ்

/ESSD/NBRO 
GIS/Demographic data / சரே்வ 
ஆதர  

 
ற்ேசரக்்ைக VI: ஒப் கள் பட் யல் 

 
1. ெகந்தலா ல் மண்சரி  அனரத்த் தத் சாரைண அ க்ைக – (REF. 

அ க்ைக இல. NBRO/313500/06/2015 (L1) 
2. ற்றாடல் மற் ம் ச க காைமத் வ ட்டத் ற்கான ஒப்பந்தக்காரரின் 

கடைமகள்-இலங்ைக மண்சரி  தணிப் த் ட்டம்-AIIB 
3. ற்றாடல் மற் ம் ச க காைமத் வ கட்டைமப் -இலங்ைக மண்சரி  

தணிப்  ெசயற் ட்டம் AIIB 
4. ள் ேயற்ற ட்ட டல் கட்டைமப் -இலங்ைக மண்சரி  தணிப் த் 

ட்டம் _ AIIB 


