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1. அறிமுகம் 
 

இலங்றக அேசு ஆசிய உட்கட்டறைப்பு வசதிகள் ைற்றும் முதலீட்டு  (AIIB) வங்கியுடன் 

இறணந்து அவ் வங்கியின் நிதி உதவியுடன் இலங்றகயின் 6 ைொகொணங்களிளுள்ள 11 

ைொவட்டங்களில் ைண்சொிவுகள் ஏற்படும் இடங்கறள  சீேறைக்கும் கருத்திட்டபைொன்றற 

ஆேம்பித்துள்ளது. இக் கருத்திட்டம்  சுற்றொடல் ைற்றும் சமூகத்றத கவரும் வறகயில் AIIB  

வங்கி ைற்றும் இலங்றக அேசொங்கத்தின்  சட்டதிட்டங்களுக்கு அறைய 

நறடபபறரவண்டும். கருத்திட்டத்தின்  அறைப்பு ைற்றும் அதன் பசயற்பொட்டிறன 

கவனத்திற்பகொண்டு AIIB  வங்கி எதிர்ப்பொர்க்கும்  அவர்களின் சுற்றொடல்  ைற்றும் சமூகப் 

பொதுகொப்பிற்கு அறைவொக  சுற்றொடல் ைற்றும் சமூக முகொறைத்துவ சட்டகபைொன்று 

(ESMF) தயொொிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
 

 

கருத்திட்டத்றத பசயற்படுத்தும் சந்தர்ப்பத்தில் AIIB  பொதுகொப்பு வழிமுறறகறளயும் ரதசிய 

சுற்றொடல் ைற்றும் சமூக விதிமுறறகறள பின்பற்றும் முறற பற்றிய வழிகொட்டல்கறள வழங்கல்  

இச் சுற்றொடல் ைற்றும் சமூக முகொறைத்துவ சட்டகத்தின் ரநொக்கைொகும். இக் கருத்திட்டத்றத 

பசயற்படுத்தும் கொலகட்டத்தில் சுற்றொடல் ைற்றும் சமூக பொதிப்புகள் ைட்டுப்படுத்தப்படும் 

வறகயில் இச் சட்டகத்தின் ஊடொக கட்டிபயழுப்பபட்டுள்ள சுற்றொடல் ைற்றும் சமூக முகொறைத்துவ 

திட்டங்கள்  பசயற்படுத்தப்படுவறத உறுதிப்படுத்திக்பகொள்வது கருத்திட்டத்றத பசய்படுத்தும் 

நிறுவனத்தின் (ரத.க.ஆ.கூ) பபொறுப்பொகும். 

 

விடயப்பேம்பலின்  பசயற்பொட்டின்ரபொது சுற்றொடல், சமூக ைற்றும் சுகொதொே நிறல இடத்திற்கிடம் 

ைொற்றைறடவதொல்  அவ்விடயங்கள்  ஒவ்பவொரு இடத்திற்கு ஏற்ப ஆேொயப்பட ரவண்டுபைன 

பதொியவந்துள்ளது. ஆகரவ ஒவ்பவொரு இடம் பதொடர்பில் நிறலயச் சுற்றொடல் ைற்றும் சமூக 

ைதிப்பீபடொன்றற  ரைற்பகொண்டபின் நிறலயச் சுற்றொடல் ைற்றும் சமூக முகொறைத்துவ  

திட்டபைொன்று அறைக்கப்பட ரவண்டுபைன, சுற்றொடல் ைற்றும் சமூக முகொறைத்துவ 

சட்டகத்தினொல் சிபொொிசு பசய்யப்பட்டுள்ளது. கருத்திட்டத்றத பசயற்படுத்தும்ரபொது திட்டைிடல், 

அறைப்பு, நிர்ைொணிப்பு  ைற்றும் பசயற்பொடுகள் ஆகிய சந்தர்ப்பங்களின்ரபொது கவனத்தில் 

பகொள்ளரவண்டிய சுற்றொடல், சமூக ைற்றும் சுகொதொே பொதுகொப்பு  முகொறைத்துவ கட்டங்கள் பற்றி 

இந் நிறலயச் சுற்றொடல் ைற்றும் சமூக முகொறைத்துவத் திட்டத்தினொல் முன்றவக்கப்படும்.   

 

இது துரேகந்த நிலச்சொிவின் ஆபத்திறன தடுக்கும் கருத்திட்டத்திற்கொன நிறலயச் சுற்றொடல் 

ைற்றும் சமூக முகொறைத்துவத் திட்டைொகும். ஆழைொன சுற்றொடல் ைற்றும் சமூக ைதிப்பீட்டிறன 

அடிப்பறடயொகக் பகொண்டு பின்வரும் ரநொக்கங்களுக்கொக திட்டம் அறைக்கப்பட்டுள்ளது.  
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i. கருத்திட்டத்தினொல் பொதிக்கப்படக்கூடிய உணர்சியுறடய சுற்றொடல் ைற்றும் சமூக 

அம்சங்கறள அறடயொளம் கொணல்  

ii. கருத்திட்ட பசயற்பொடுகளினொல் நிகழக்கூடிய சுற்றொடல் ைற்றும் சமூக பொதிப்புகறள 

அறடயொளம் கொணல்.  

iii. கட்டுப்படுத்தல் பதொடர்பொன பசயற்பொடுகறள பிரேொித்தல்  

iv. கருத்திட்டத்திற்குப்  பபொறுத்தைொன சுற்றொடல் ைற்றும் சமூக கண்கொணிப்பு முறறகள் 

எறவபயன நிர்ணயிப்பதற்கு  

v. கருத்திட்டத்றத பசயற்படுத்தும் சந்தர்ப்பத்தில் நிறலயம் பதொடர்பில் பின்பற்றப்பட 

ரவண்டிய  சம்பந்தப்பட்ட சுற்றொடல் விதிமுறறகள் ைற்றும் பபொறிமுறறகறள ஆேொய்தல்  

1. நிறலயம் பற்றிய விபேங்கள் 

இடம்: இடத்தின் இலக்கம் 171 பரகஜ் – இேத்தினபுொி ைொவட்டம், துரேகந்த  

இடம் பற்றிய விபேங்கள் 

 

i. இவ்விடத்தின் நிர்வொக வசம்,சப்ேகமுவொ ைொகொணத்றதச் ரசர்ந்த இேத்தினபுொி 

ைொவட்டத்தின் இேத்தினபுொி பிேபேச பசயலொளர் பிொிறவச் ரசர்ந்த துரேகந்த கிேொை 

உத்ரயொகத்தர் பிொிவொகும்.  அபொய நிறலறய எதிர்ரநொக்கியுள்ள சொிவுப் பகுதி துரேகந்த 

பிேரதசத்திலுள்ள இேத்தினபுொி ரவபவல்வத்த B391 வீதியின்   11/3 ைற்றும் 11/5 நிலத்ேடி 

 ோலங்களுக்கு  இறடயில்  அறைந்துள்ளது.  

ii. இவ்விடத்திற்கு அருகொறையிலுள்ள நகேம் இேத்தினபுொியொகும் அது 10 கி.ைீ. பதொறலவில் 

அறைந்துள்ளது.  

iii. இடத்தின்  GPSஅறைவு :  6.707202°N / 80.46518°E: (Fig 1- இடத்தின் Google வறேபடம் 

iv. வீதியின் ஒதுக்கம் வீதி அபிவிருத்தி அதிகொே சறபக்கும், வன நிலப்பிேரதசம் கொணி 

சீர்த்திருத்த ஆறணக்குழுவிற்கும் உொித்தொகும் வறகயில் பிொிக்கப்பட்டுள்ளன.   
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Fig 1:உத்ரதச நிலச்சொிவு ஆபத்திறன கட்டுப்படுத்தும் இடம், சுற்றொடல் அறைவு ைற்றும் 

ரசறவகள் ைற்றும் உட்கட்டறைப்பு வசதிகறள எடுத்துக்கொட்டும் Google வறேபடம். ைிக 

நுண்ணிய தகவல்கறளத் பதொிந்துபகொள்வதற்கொக பின்னிறணப்பு 1 இல் உள்ள டுரேொன் 

புறகப்படத்றத பொர்றவயிடவும்  . 
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2. நிலச்சொிவு அபொயம் பற்றிய விபேங்கள்  

2017.05.26 ஆம் திகதி இவ்விடத்தில் ஏற்பட்ட 300 ைி.ைீ. ைறழயின் கொேணைொக இந் நிலச்சொிவு 

ஏற்பட்டுள்ளது. பபொறியியல் துறறறயச் சொேொத வறகயில் ைறலச்சொிவு பவட்டப்படல் ைற்றும் 

தவறொன நில முகொறைத்துவம் நிலத்தின் நிறலயற்ற தன்றைக்குக் 

கொேணைொகியுள்ளது.பபொறியியில் பலப்படுத்தல் பபொறிமுறறறயப் பின்பற்றொது இச் சொிவு 

அறைக்கப்பட்டுள்ளது. பசங்குத்தொக பவட்டப்பட்டுள்ள சொிவு ைறழக்கொலங்களில் 

ைண்ணொிப்பிற்கு உட்படுவதொல் சொிவின் அடிவொேத்தின் நிறலயற்ற பகுதி உருவொகியுள்ளது. 

நிலச்சொிவு ஏற்பட்ட பிேரதசத்தின் உச்சியில் இதற்கு முன் ரதயிறல ரதொட்டம் இருந்துள்ளது. 

அவற்றற பயிொிடும்ரபொது வடிகொலறைப்பு முறறகள் சொியொக அறைக்கப்படவில்றல.  சொிவு 

பசங்குத்தொக பவட்டப்படல் ைற்றும் முறறயற்ற நீர் முகொறைத்துவம் ஆகிய கொேணங்கள்  

இவ்விடத்தின் நிலச்சொிவிற்கு கொேணைொக அறைந்துள்ளன.  இந் நிலச்சொிவு 2017 பசத்பதம்பர் 

ைொதம் ைீண்டும் ஏற்படத்பதொடங்கியுள்ளது.  அதன் பின் கவனம் பசலுத்தக்கூடியளவிலொன 

நிலச்சொிவு ஏற்பட்டில்லொத ரபொதிலும் ைறழக்கொலத்தில் பதொடர்ந்து  இடிபொடுகள் விழுகின்றன.  

தற்ரபொது நிறலயற்ற குறிப்பிட்ட நிலப்பிேரதசத்தின் அளவு  40,000 m2  ஆகும். 

 

ஆபத்தினொல் ஏற்பட்டுள்ள பொதிப்புகள்   

இந் நிலச்சொிவின்ரபொது  சிறதந்துவிழுந்த  இடிபொடுகள் கழுவிச் பசல்லப்பட்டு அருகிலுள்ள 

கொல்வொயில்  விழுந்துள்ளதுடன் ைண்திடல்களும் பொறறக்ளும் வீதியில் விழுந்துள்ளன. அதன் 

கொேணைொக வீதியின் ரபொக்குவேத்து முழுறையொக பொதிக்கப்பட்டது. இவ் வீதி  விரசடைொக 

கலொசொே ைற்றும் ைத ொீதியில் முக்கியத்துவம்வொய்ந்த  (இவ்விடத்திலிருந்து 8 கிரலொ.ைீட்டர் 

பதொறலவில் அறைந்துள்ள புஞ்சி தம்பதிவ பிேசித்திபபற்ற பபௌத்த வணக்கஸ்தளைொகும்) 

இடத்துக்குச் பசல்கின்றது.  இவ் வீதி பபௌத்த பக்கதர்களுக்கு சிவபனொலிபொதத்திற்குச் பசல்லவும் 

பயன்படுகின்றது. இப் பகுதியிலுள்ள ரதயிறல உற்பத்திகறள எடுத்துச்  பசல்லும் பிேதொன 

வீதியொகவும் இது உள்ளது.  அவ் வீதியின் ஊடொக சிவபனொலிபொத  பகுதியில் உள்ள 

இயற்றகயொன வன ஒதுக்கத்துக்கும் பிேரவசிக்க முடியும். ைனங்கவரும்  சுற்றுச்சூழறலக் பகொண்ட 

இவ்வீதி சுற்றொடல் ரநய பிேசித்பபற்ற சுற்றுலொப் பயண வீதியொகவுமுள்ளது.  

முதல்முறறயொக  ஏற்பட்ட  நிலச்சொிவின் பின் இவ்வீதி அதிகொொிகளொல்  மூன்று வொேங்கள் வறே 

மூடப்பட்டிருந்தது. ரைற்குறிப்பிட்ட  ரதறவகளுக்கு வீதிறயப் பயன்படுத்திவருபவர்கள் 

அப்ரபொது பல்ரவறு பிேச்சிறனகறள எதிர்ரநொக்கிவந்தனர். அதன் பின்  இச் சந்தர்ப்ப 

சூழ்நிறலயினொல் பல்ரவறு சந்தர்ப்பங்களில் ரபொக்குவேத்துக்கும் தறடகள் ஏற்பட்டன. 
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குறித்த  நிலச்சொிவினொல் வீதிக்கு கீழ் பகுதியிலிருந்த ஒரு வீடு ரசதைறடந்திருந்தது. ஆனொல் உயிர் 

ரசதங்கள் எதுவும் அறிவிக்கப்படவில்றல. ஆேம்பத்தில் வீட்டில் பவடிப்புகள் கொணப்பட்டன. 

அதன் பின் பசப்பதம்பர் ைொதம் இடம்பபற்ற நிகழவினொல் வீடு பூேணைொக பொதிக்கப்பட்டது. பின் 

வீட்டில் வசித்தவர்கள் பவளிரயறியுள்ளனர். நிலச்சொிவினொல் ரதயிறலத் ரதொட்டம் முழுறையொக 

அழிந்துள்ளது. ஆனொல் நிலத்திற்கு எவ்வித ரசதமும் ஏற்பட்டிருக்கவில்றல . சிறதவுகள் அடித்துச் 

பசல்லப்பட்டதொல் ைின்சொே பதொடர்புகளுக்கு பொதிப்புகள் ஏற்பட்டிருந்தன. சிறதவுகள் கொல்வொயில் 

விழுந்ததொல் கொல்வொய் தறடப்பட்டிருந்த கொேணத்தொல் கொல்வொயின் ரைற் பகுதி நீொில் 

மூழ்கியிருந்தது. அவ்வொறு கொல்வொயில் சிறதவுகள் விழுந்ததொல் கொல்வொயின் திறச 

திரும்பியிருந்தது. அதனொல் அங்கிருந்த நீர்வொழ் உயிொினங்களும் கங்றக கறேப்பகுதிறயச் ரசர்ந்த 

வனப் பிேரதசமும் அழிந்திந்தது. அந் நீர் பபருக்பகடுப்பு தற்கொலிகைொனதொக இருந்ததுடன் 

ரைற்பகுதியில் அறைந்திருந்த வீடுகள் உச்சியில் அறைந்திருந்ததொல் நீொினொல் பொதிப்புகள் 

ஏற்படவில்றல. கருத்திட்டப் பிேரதசத்தின் புறகப்படங்கள் - Fig 2 

  

Fig 2a: நிறலயற்ற சொிவு, (அங்கு முன்பு ரதயிறல 

ரதொட்டம் அறைந்திருந்தது)  

Fig 2b:வீதியின் கீழ் பகுதியில் ரைலதிக ைண் 

திடலில் சிறதவுகள் ரசர்ந்துள்ளன. (09-08-2018) 
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கருத்திட்டப் பிேரதசத்தின் புறகப்படங்கள் - Fig 2 

Fig 3: நிலநடுக்கத்தினொல் பொதிக்கப்பட்டுள்ள அறணக்கட்டும் கட்டிடங்கறளயும் எடுத்துக்கொட்டும் 

வறேபடங்கள்  

2. எதிர்க்கொலத்தில் ஏற்படக்கூடிய அபொயநிறலறயத் தவிப்ப்பதற்கொக தற்ரபொது ரைற்பகொள்ளப்பட்டுள்ள 

நட டிமுறறகள்.  
 

சம்பவம்  நடந்து 3 வொேங்களுக்குப் பின் வீதி அபிவிருத்தி அதிகொே சறபயினொல், வீதி சுத்தம் 

பசய்யப்பட்டு வொகன ரபொக்குவேத்துக்கு சந்தர்ப்பைளிக்கப்பட்டது.  இறடநிறுத்தப்பட்டிருந்த 

ைின்சொே பதொகுதிகளும் ைொற்று வழியில் இறணக்கப்பட்டன. இச் சம்பவம் நடந்த பின் ரதசிய 

கட்டிட ஆேொய்ச்சிகள் கூட்டுத்பனத்தினொல் பொதிக்கப்பட்ட வீட்டுவொசிகள் ைற்றும் சம்பந்தப்பட்ட 

கிேொை உத்திரயொகத்தருக்கு விழிப்புணர்வு வழங்கப்பட்டது. ைொவட்ட பசயலகத்தினொல் கிேொை 

உத்திரயொகத்தருக்கு அறிவுறுத்தல் விடுக்கப்பட்டபின் ஆபத்தொன கட்டத்தில் இருக்கும் 

நபர்களுக்கு தயொேொக இருக்குைொறும், அவ்விடங்கறள விட்டு பவளிரயறுைொறும் எச்சொிக்றக 

சைிஞ்றைகள் வழங்கப்பட்டன.  

 

பவளிரயற்றல்: சம்பவம் நடந்த பின் ரதசிய கட்டிட ஆேொய்ச்சிகள்  கூட்டுத்தொபனத்தினொல்  

அவ்விடம்  ரைற்பொர்றவ பசய்யப்பட்டு ைதிப்பீட்டு அறிக்றகபயொன்று வழங்கப்பட்டுள்ளது.  குறித் 

சிபொொிசுக்கு அறைய திருைதி ஜீ.டி. அய்ேொங்கனி சிொியலதொ என்பவொின் குடும்பத்தவர்கள் 

வீட்டிலிருந்து  பவளிரயற்றப்பட்டுள்ளனர். அறிக்றகக்கு அறைய இவர்கள் வொழ்ந்துவரும் வீடுகள் 

குறறந்த  பொதிப்புறடய வலயத்தில் அறைந்திருப்பதொல் குறறந்த அபொயமுறடயறவயொக 
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குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன: திருைதி UWKA சுைனொவத்தி, திருைதி H L ேைணி சந்திேரசன, A L தொிந்து 

புத்திகொ, திரு.வீேசிங்க, திருைதி H L சந்திைொ லியனரக  ( அறிக்றக இலக்கம் 

(NBRO/LRRMD/RT/17/31/30977-ERR) இக் கருத்திட்டம் பதொடர்பில் 

எடுத்துக்பகொள்ளப்பட்டுள்ள நிறலயற்ற சொிவினொல் பொதிக்கப்பட்டுள்ள பிேரதசத்திற்கு முற்றொக 

பவளியில் குறிப்பிட்ட வீடுகள் அறைந்திருத்தல் பதொடர்பில் முக்கியைொக கவனம் பசலுத்தப்பட 

ரவண்டும். முக்கியைொக பவள்ளப்பபருக்கினொல் அவ்வீடுகள் பொதிக்கப்படலொம் என அறடயொளம் 

கொணப்பட்டுள்ளரபொதிலும் அறவ இவ் வீதியிலிருந்து சற்று பதொறலவில் (200 ைீட்டர் தூேத்தில்) 

அறைந்திருப்பதொல் ரவறு நிவச்சொிவு அபொயத்றத எதிர்ரநொக்கியுள்ளன. அவ்விடத்திற்கு  

நிலச்சொிவினொல் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்திறனக் கட்டுப்படுத்துவதற்கொக AIIB நிதியத்தின் கீழ் 120 

இடங்களுள் இவ்விடமும் ரசர்த்துக்பகொள்ளப்பட்டுள்ளது.  

 
 

 ைீள் குடியைர்த்தல் (தற்ரபொறதய ரைம்பொடு: பொதிக்கப்பட்டுள்ள வீடுகளுக்கு அல்லது கூடிய 

அச்சுறுத்தல் நிறலறய எதிர்ரநொக்கியுள்ளவர்களுக்கு இலங்றக அேசொங்கம் 1.6 ைில்லியன் ரூபொ 

பபறுைதியொன  ைீள் குடியைர்த்தல் நிவொேண பக்ரகஜ் ஒன்றிறன வழங்கியுள்ளது.    திருைதி 

ஜீ.டி.ஐேொன்கனீ சிறியலதொ இப் பரகஜ் இறனப் பபற்றுக்பகொண்டு ரவறு இடத்தில்  

வசிக்கின்றொர். ஆகரவ  இன் நிலச்சொிவு கொேணைொக அல்லது இவ்விடத்தில் எதிர்கொலத்தில் 

ரைற்பகொள்ளப்படும் ைண்சொிவிறனக் கட்டுப்படுத்தும் பசயற்பொடுகளொல் ரைலும் எவ்வித ைீள் 

குடியைர்த்தல்களும் ரைற்பகொள்ளப்படொது. ஏறனய வீடுகளில் வசித்தவர்கள் இன்னுபைொரு 

சொிவின் ஆபத்தொன நிறலறய எதிர்ரநொக்குவதுடன் அவ்விடத்திரலரய வொழ்ந்துவருகின்றனர்.  

 

நிலச்சொிவு ஏற்பட்டுள்ள பிேரதசமும் அதற்கு அண்ைித்த பிேரதசங்களும் தற்ரபொறதய அச்சுறுத்தல் 

நிறலயும். 

 

சொிவின் ரைற்பகுதியில் முக்கியைொக கொணி சீர்த்திருத்த ஆறணக்குழுவிற்குச் பசொந்தைொன நிலங்கள் 

அறைந்துள்ளன. வீதியின் இருபுறத்திலுள்ள சொிவுகள் வீதி அபிவிருத்தி அதிகொே சறபக்குச்  

பசொந்தைொன பொதுகொக்கப்பட்ட வனங்களொகும். நிறலயற்ற சொிவிற்கு ரநேடியொக கீழ் பகுதியில் 

வீடுகள் எதுவுைதில்றல. தற்ரபொது அவ்விடத்தில் இலகியுள்ள ைணல் திடல்களும் கற்களும் 

கொேணைொக பொதசொொிகள் அபொய நிறலறய எதிர்ரநொக்கியுள்ளனர். நீக்கப்பட்ட ைண் ைற்றும் 

கற்பொறறகள் பொறதயின் கீழ் பகுதியில் உள்ள சொிவின் உச்சியல் குவிக்கப்பட்டுள்ளன. அதனொல் 

வீதியின் கீழ் பகுதி அபொய நிறலறய எதிர்ரநொக்கியுள்ளது. இம் ரைலதிக ைண் திடலிலிருந்து நீர் 

கசிந்து பசல்வதொல் சொிவின் கீழ் பகுதி ரைலும் பொதிக்கப்படலொம்.  
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6.  கருத்திட்டச்  பசயற்பொடுகளொல் பொதிக்கப்படக்கூடிய உணர்ச்சியுறடய சுற்றொடல் பிொிவுகள் 

பதொடர்பில்  கவனம் பசலுத்துவதுடன் சுற்றொடல் பற்றிய சுருக்கைொன விபேம்.     

இப்பிேரதசத்தில் இயற்றக கொடுகளும் பவவ்ரவறொக  அறைந்துள்ள வீட்டுத் ரதொட்டங்களும் 

அறைந்துள்ளன.  அவ் வீட்டுத் ரதொட்டங்களில் இயற்றகயொக வளர்ந்த ைேங்களும் நடப்பட்ட 

பசழித்து  வளர்ந்த ைேங்களும் உள்ளன. ரைற்சொிவிலிருந்து ைறல உச்சிவறே பசழித்து வளர்ந்த 

கொடு அறைந்துள்ளது. சொிவு  நிறலயற்ற நிறலயில் இருப்பதொல் வீதியின் வன ஒதுக்கத்திலுள்ள 

தொவேங்கள் பவகுவொக  பொதிக்கப்பட்டுள்ளன. சொிவின் அடிவொேத்தில் உள்ள ஆந்தொ எல- 

கொல்வொயின்   கறேப்பகுதியில் உள்ள ைேங்கள்  ைண்ணொிப்பிறனத் தடுக்கும் இயற்றக 

ைேங்களொகும். தற்ரபொது அபொயைொன பகுதியில் வதிவிட வீடுகள் எதுவும் இல்றல. 

அருகிலுள்ள மூன்று வீடுகளுக்கும் கருத்திட்ட பசயற்பொடுகளினொல்  ரநேடியொக பொதிப்புகள் 

ஏற்படொது. 

கருத்திட்ட பசயற்பொடுகளினொல் பின்வரும் உணர்ச்சியுள்ள சமூக ைற்றும் சுற்றொடல் பிொிவுகளுக்கு 

ஆபத்துகள் ஏற்படலொம்.  

i. சம்பந்தப்பட்ட சொிவிற்கு ரைற்பகுதியிலுள்ள ைறல உச்சியில் இருக்கும் வன விலங்குள் 

ைற்றும் தொவேங்கறளக் பகொண்ட வனத்திற்கும் அயல் பிேரததுசங்களுக்கும் பொதிப்பு 

ஏற்படல்.  

ii. இயற்றக நீரூற்றுகள் பொதிக்கப்படல். 

iii. ஆந்தொ எல கொல்வொயின் கங்றகப் பிேரதசம் ைற்றம் அங்கு நீொின் தேம் பொதிக்கப்படல்.  

iv. சுற்றொடலில் உள்ள இயற்றக அழகு பொதிக்கப்படல்.  

7. கருத்திட்டத்தின் கீழ் பசயற்படுத்துவதற்கு எதிர்ப்பொர்க்கப்படும் கட்டுப்படுத்தும்  

நடபடிமுறறகள்  

உத்ரதச கட்டுப்படுத்தும் நடபடிமுறறகள் சொிந்துள்ள ரைற்சொிவிறன முக்கிய இலக்கொகக் 

பகொண்டுள்ளது.பயன்படுத்தப்படும் கட்டுப்படுத்தும் பசயற்பொடுகள்: i) சொிவிறன சொியொன  

திறசயில் பவட்டுவதன் மூலம்  நிறலயற்ற கற்கறள அகற்றுவதன் ஊடொக நிறலயொன சொிவிறன 

அறைத்தல் ii)  இதற்கு முன் ைண்சொிவு ஏற்பட்டதொல் படிந்துள்ள சிறதவுகறள நீக்குதல் iii) நிலத்தின் 

ரைற்பகுதிறயயும் நிலத்தடி நீர் வடிகொலறைப்புகறளயும் ரைம்படுத்தல், நிலப்பேப்பில் உள்ள 

வடிகொலறைப்பிற்கு  ைண் திடலுக்கு ரைற்பகுதியில் நிர்ைொணிக்கப்படும்  அகழிகள், ைற்றும் 

திடல்கள் உள்ளடக்கப்படும். ரதறவப்படுைொயின் வீதிக்கு இரு ைருங்கிலும் ரைல் ைற்றும் கீழ் 

பகுதிகளில் பசங்குத்தொகவும் நீளைொகவும் நிலத்தடி அகழிகள் அறைக்கப்படும். iv)சிறிய ைண் 

திடல்கறள  பபொறுத்துதல், ஆணிகறளக் பகொண்டு ைண் பலப்படுத்தப்படல் உட்பட் ரவறு 

பலப்படுத்தல் கட்றைப்புகறள அறைத்தல். v) ரைற்பேப்பில் ைண்ணொிப்பிறன கட்டுப்படுத்தல் 

முறறகறளப் பின்பற்றல் . அம்முறற ரைற் சொிவுப் பிேரதசம் பதொடர்பில் பயன்படுத்தப்படும். 

 

இக் கருத்ேிட்டத்ேிற்கு பேலலத்ேள அலுேலகங்கள் மற்றும் களஞ்சிசோலல  ிரபேசங்கள் 

ஆகியலே பேலேப் டும். ஒரு  க்பகஜின் பேலலத்ேளங்கள் யோவும் வேவ்பேறோக 

அலமக்கப் டும்.  அது  ற்றி ESMF இல் ஆரோயப் டும்.  பேலேயோன சந்ேர்ப் ங்களில் இது 

 யன் டுத்ேப் ட பேண்டும்.   
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8. ரவறலத்தளத்தின்  அலுவல்களுடன் பதொடர்புறடய சமூக ைற்றும் சுற்றொடல் தொக்கங்கறளயும் 

ஆபத்தொன நிறலறைகறளயும் அறடயொளம் கொணல்.     
 

8.1. சொதகைொன பொதிப்புகள்  

 

இவ்ேிடத்துடன் அண்லமயில் உள்ள கலவ ோட என்ற  மற்றுவமோரு இடத்ேின் கோரணமோக 

மலைக்கோலத்ேில் இவ் வீேிலயப்  யன் டுத்ேிேரும்  ோேசோோிகளின் மீது சிலேவுகளும் கற்களும் 

ேிழும் அ ோய நிலல கோணப் டுகின்றது. அவ்ேோறு ேிழும் சிலேவுகளோல்  ோேசோோிகளுக்கு 

ஆ த்துகள் ஏற் டோேேோறு வீேி அ ிேிருத்ேி அேிகோர சல  வேோடர்ந்து கண்கோணித்து 

ேருகின்றது. AIIB இன் நிேி ஏற் ோடுகலளக் வகோண்டு  பமற்குறிப் ிட்ட இரண்டு இடங்களின் 

மண்சோிவு ஏற் டும் அ ோயம் கட்டுப் டுத்ேப் ட்டுேருகின்றது.  

  

இது இரத்ேினபுோி மற்றும் நுேவரலியோ மோேட்டங்கலள இலணக்கும் வீேிகளுள் ஒன்றோகும். இது 

சிேவனோலி ோே மலலக்கும் வ ௌத்ேர்களின் புன்சி ேம் ேிே என்ற ேணங்குமிடத்ேிற்கும் 

வசல்லக்கூடிய  ேைியோக  ோேிக்கப் டுேதுடன்  அவ்வீேியின் இருபுறமும் மனங்கேர் கோட்சிகள் 

கோணப் டுேேோல் ேற்ப ோதும் எேிர்கோலத்ேிலும் சூைல்பநய சுற்றுலோ ேர்த்ேகம் வேோடர் ிலும் 

பேயிலல உற் த்ேிகளின் ப ோக்குேரத்ே மற்றும் மலறமுகமோன பேறு அ ிேிருத்ேி மற்றும் 

வ ோருளோேோரத் துலறயில் முக்கியமோனது .  இம் மண்சோிேிலனக் கட்டுப் டுத்தும் 

நட டிமுலறகளினோல் மலைக்கோலங்களில் ஏற் டும்  ப ோக்குேரத்துத் ேலடகள் நீக்கப் ட்டு 

 ோேசோோிகளின் ப ோக்குேரத்துக்கு  ோதுகோப் ளிக்கப் டும். இத் ேிட்டத்ேினோல் லகத்வேோைில், 

வ ோருளோேோர, கலோசோர மற்றும் மே வசயற் ோடுகள் வேோடர் ில் நன்லம அளிக்கப் டும்.   
 

 

8.2 பொதகைொன விறளவுகள்   
 

இவ் பேலலத்ேள வசயற் ோடுகள்  ேற்ப ோது சோிவுகள் ஏற் ட்டு  ோேிக்கப் ட்டுள்ள இடங்கலள 

மட்டும் இலக்கோகக் வகோண்டு பமற்வகோள்ளப் டுகின்றன.  அேனோல் ஏற் டும்  ோேகமோன 

ேிலளவுகள்  அவ்ேிடத்லே மட்டும் லமயமோகக் வகோண்டிருப் துடன் நிர்மோணிப்புக் கோலத்ேிற்கு 

மட்டும் ேலரயறுக்கப் ட்டலேயோக இருக்கும். 

 

 

8.2.1 நிலமும் அங்கு ரைற்பகொள்ளப்படவிருந்த எதிர்கொல அபிவிருத்தி நடவடிக்றககளுக்கொன 

சந்தர்ப்பங்கள் இழக்கப்படல்.  
 

குறித்த நிலச்சிவு அபொயத்றத கட்டுப்படுத்தும்  பசயற்பொடுகள் வீதி வன ஒதுக்கங்கள் ைற்றும் 

கொணி பொதுகொப்பு ஆறணக்குழுவின் கொணிகளில் நறடபபறுகின்றன.  அக்கொணிகள் தற்ரபொது 

வீட்டுவசதிகள் அல்லது ரவறு ரதறவகளுக்கொக பயன்படுத்தப்படுவதில்றல.  ஆகரவ அக் 

கொணிகளின் இழப்பு பதொடர்பில் பிேச்சிறனகள் எழும் வொய்ப்புகள் இல்றல.  
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8.2.2 சுற்றொடல், பல்லின உயிொியல் தன்றை பொதிப்புகள் ைற்றும்  உயிொினங்களும் தொவேங்களும்  

 

 

சம்பந்தப்பட்ட பிேரதசத்தில் வருடொந்த பயிொினங்கள் எதுவும் இல்லொததொல் அது பதொடர்பில் 

பொதிப்புகள் ஏற்படொது. நிலச்சொிவினொல் தற்ரபொது அழிந்துள்ள  அதிகைொன தொவேங்கள் விரசட 

தொவேங்கள் அல்ல. தற்ரபொது சிறதவறடந்துள்ள  சொிவுகளில் கருத்திட்டம் 

பசயற்படுத்தப்படுவதொல் நிறலயொன சுற்றொடல் கட்டறைப்புக்கு ஏற்படும் பொதிப்பு அவ்விடத்றத 

ைட்டும் சொர்ந்தறவயொக இருக்கும் . 

 

இவ்விடத்திலிருந்து 10 கி.ைீட்டர் பதொறலவில் பல்ரவறு வறகயொன தொவேங்கறளக் பகொண்ட  

சிறந்த ைறலத்பதொடர்களும் உப ைறலகறளயும் பகொண்ட சிவபனொலிபொத  வன ஒதுக்கம் 

அறைந்துள்ளது. வனசீவேொசிகள் திறணக்களத்தின் சிவபனொலிபொத  வன ஒதுக்கத்தின் கள 

அலுவலகத்துக்கு அறைய இக் கருத்திட்டத்தின் ரவறலத்தளம் சிவபனொலிபொத  வன ஒதுக்கத்தின்  

பொதுகொப்பு வலயத்தில் அல்லது அதற்கு அண்றையில் அறைந்துள்ளது. சம்பந்தப்பட்ட சொிவின்  

உச்சியில் உள்ள வன சுற்றொடலுக்கு (சீவேொசிகள் ைற்றும் தொவேங்களுக்கு) பின்வரும் பொதிப்புகள் 

ஏற்படலொம்:.  

 

: 

i. சொிவின் உச்சியல் அகழிகள் அறைக்கப்படுவதற்கொக தொவேங்கள் பவட்டப்படுவதொல் 

குறிப்பட்ட சீவேொசிகளின் வசிப்பிடங்களும் அவற்றுக்கொன பிேரவச பொறதகளும் 

இழக்கப்படல் 

ii. IUCN அறைய பபறுைதியொன ைேங்கள் ைற்றும் அழியும் அபொயத்திலுள்ள தொவேங்கள் 

நீக்கப்படரவண்டிய நிறல 

iii. சட்டங்களுக்கு அறைய பொதுகொக்கப்படரவண்டிய தொவேங்கள் ைற்றும் விலங்கினங்கள் 

சட்டவிரேொதைொன முறறயில் நீக்கப்படல்.  

iv. களவொக ரவட்றடயொடுதல்  

v. கொட்டுத்தீ ஏற்படக்கூடிய அபொயம்.  

 

 

ரைற்குகுறிப்பிடப்பட்ட  சகல பொதிப்புகளும் கவனத்ல் பகொள்ளக்கூடிய அளவினதொக 

உள்ளரபொதிலும் நிலச்சொிவிறனக் கட்டுப்படுத்தும் இடத்திற்கு ைட்டும் அறவ 

வறேயறுக்கப்பட்டறவயொக இருப்பதொல் இடம் பதொடர்பொன பொதிப்புகள் ஆகும்.  

 

8.2.2 அயல்  ிரபேசங்களின் ேடிகோலலமப்புக்கு ஏற் டக்கூடிய  ோேிப்புகள்  

ேற்ப ோது இப்  ிரபேசத்ேில் சில இயற்லக நீரூற்றுகள் கோணப் டுகின்றன. கிரோமேோசிகளின் 

கூற்றுகளுக்கு ஏற்  அந் நீரூற்றுகளில் பகோலடகோலத்ேிலும் கூட குடிப் ேற்கோக நீலரப் 

வ ற்றுக்வகோள்ளும் இயலுலம உள்ளது. ேனேிலங்களுக்கும் நீர் குடிப் ேற்கு 

 யனோகவுள்ளது.உத்பேச நிலச்சோிேிலன கட்டுப் டுத்தும் வசயற்றிட்டத்ேினோல் நீரூற்றுகள் 

 ோேிக்கப் ட்டு பகோலட கோலத்ேில் நீர் ேைங்கல்  ோேிக்கப் டலோம். அப் ிரச்சிலன 

 ோோியேோகவுள்ளப ோேிலும் அந்நிலல இவ்ேிடத்ேிற்கு மட்டும் ேலரயறுக்கப் ட்டேோவுள்ளது.  
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8.2.4 ைண்ணொிப்பும் கொல்வொயின் பொயும் திறச ைொற்றைறடதலும்.  
 

உத்ரதச நிலச்சொிவு அபொய நிறலறயக் கட்டுப்படுத்தும் நடபடிமுறறகள் முக்கியைொக தற்ரபொது 

பலைற்ற நிறலயிலுள்ள ைண்றணக் பகொண்ட நிலைொகவும் திறந்த பவளியொகவும் உள்ள ரைல் 

சொிவுப் பிேரதசத்தில் ரைற்பகொள்ளப்படும். திடலின் சொிவிறனக் குறறப்பதொல் அவ்விடம் 

முக்கியைொக ைறழக்கொலத்தில் ைண்ணொிப்பிற்கு உட்படும் நிறல அதிகொிக்கும். அதன் கொேணைொக 

ரசற்றுபடிவங்கறளக் பகொண்ட ைறழநீர் ஆந்தொஎல விற்கு அடித்துச் பசல்லப்படும்.சொிவு 

குறறக்கப்பட்பின் ைறழக்கொலத்தில் ரைற்பேப்பில் ைறழநீர் பொயும் நிறல ரைலும் அதிகொிக்கும்.  

அதன் கொேணைொக அருகிலுள்ள ரபொக்குகள், நீர்த்ரதக்கங்கள், கொல்வொய்கள் ஆகிவற்றின்  

நிலப்பகுதியில் நீர்க்கசிவு ஏற்படும். அத்தொக்கங்கள்  கவனத்திற்பகொள்ளக்கூடிய 

அளவினதொகவுள்ளரபொதிலும் அது அவ்விடத்திற்கு ைட்டும் வறேயறுக்கப்பட்ட நிறலயொக 

கொணப்படும். பபொறுத்தைொன முறறயில் ைண் அறைக்கப்படுவதொல் ரைற்குறிப்பிட்ட நிறலறயக் 

கட்டுப்படுத்த முடியும் .  
 

8.2.5  நிர்ைொணிப்பு  அலுவல்களொல் ஏற்படும் நீர்ைொசறடவு  
 

சிறதவுகறளயும் கற்கறளயும் நீக்கும் சந்தர்ப்பத்திலும் சொிவிறன குறறக்கும் சந்தர்ப்பங்களிலும் 

அருகிலுள்ள நீர்த்ரதக்கங்களில் ரசறு பொய்ந்து அங்கு அடிப்பகுதியில் படியலொம். 

இயந்திேசொதனங்களொல் பவளிவரும் எண்பணய், ைொசுப் பபொருட்கள் சொியொன முறறயில் 

பவளிரயற்றப்படொறையினொலும் தற்கொலிக களஞ்சியப்படுத்தும் தொங்கிகள் குவிவதனொலும் 

ைொசறடந்த நீர் ரசர்வதொல் சொிவிற்கு கீழ் பகுதியில் பொய்ந்துபசல்லும் நீர் ைொசறடயலொம்.  

 

ேலுப் டுத்தும் அலுேல்களுக்குப்  யன் டுத்ேப் டும் சீபமந்து, கிரவுட் மற்றும் 

நிர்மோணிப் ின்ப ோது வேளிேரும்  ோேிப்புள்ள வ ோருட்கள் மலைநீருடன் கலந்து நீபரோலடகளுள் 

 ோய்ேேோல் நீோின் ேரம் ேற்கோலிகமோக குலறேதுடன் கோல்ேோயின்  கீழ்  குேியில்  ோேிப்புள்ள 

வ ோருட்கள் பசர்ேேற்கோன சந்ேர்ப் ங்கள் உள்ளன. 

 

நிர்மோணிப்புகளோல் வேளிபயற்றப் டும்  ல்லின இரசோயன ஒட்சிசனுக்கோன பகள்ேியும், 

இரசோயன ஒட்சின் பகள்ேியும், ேிண்மக் கைிவுகளும் எண்வணய், கிோீஸ் மட்டம் அகியலே 

அேிகோிப் ேோல்   கோல்ேோயிகளின் நீர் மோசலடயும் ேன்லம பமலும் அேிகோிக்கும். குளிப் ேற்கு, 

குடிப் ேற்கு, நீோியல் உயிோின வசய்லகக்கு உகந்ே நிலலயிலுள்ள நீோின் ேரம் நிர்மோணிப்புகளோல் 

அந்நிலல இைக்கப் டும். ஆகபே நிரமோணிப்புகலள பமற்வகோள்ளும் சந்ேர்ப் த்ேில் சுற்றோடலுக்கு  

கைிவுநீர் மற்றும் கைிவுப் வ ோருட்கலள வேளிபயற்றுேேோல் நீோின் ேரத்ேிலன மிகவும்  ோேிக்கும்.   

 

8.2.6  நிர்ைொணிப்புகள் ரைற்பகொள்ளப்படும் கொலகட்டத்தில் பவளியிடங்களில் ைலம் கழிப்பதொல் 

நீொினொல் பேவக்கூடிய ரநொய்களும் கிருைிகளும்.  
 

நிர்மோணிப்பு நடேடிக்லககளின்ப ோது ஒப் ந்ேக்கோரோின் வேோைிலோளர்கள் வேளியிடங்களில் மலம் 

கைிப் ேோல் சோிேிற்கு கீழ்  குேியில் உள்ள கோல்ேோய் மோசலடயலோம்.  

 

8.2.7  கொல்வொயின் கீழ் பகுதியில் அவ்வொறொன நீறே பயன்படுத்துவதொல் ஏற்படக்கூடிய 

பொதிப்புகள்  
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நீொில் பவளிரயற்றப்படும் இவ்வொறொன ைொசுப் பபொருட்களொல் நீொின் தன்றை ைற்றும்  நீேக 

உயிொினங்கள் ஆகியவற்றுக்கு அதிக பொதிப்புகள் ஏற்படும். குடிப்பதற்கு , குளிப்பதற்கு, நீொியல் 

உயிொியல் பசய்றகக்கு உகந்த தேைொகவுள்ள நீொின் தன்றை அவற்றுக்கு 

பபொறுத்தைற்றறவயொகலொம். ஆகரவ நிர்ைொணிப்பின்பபொது பவளிரயற்றப்படும் ைொசுப் 

பபொருட்களொல் கீழ் பகுதியில் உள்ள நீர்த்துக்கங்களுக்கு அதிக பொதிப்புகள் ஏற்படும்..  

 

 

8.2.8  திண்ைக் கழிவுப் பபொருட்கறள பவளிரயற்றுவதல் பதொடர்பொன பிேச்றனகள்.  
 

 

நிர்ைொணிப்பு நடவடிக்றககளின்ரபொது  திண்ைக் கழிவுப்பபொருட்கறள பவளிரயற்றும் உகந்த 

பபொறிமுறற பின்பற்றப்படொதவிடத்து நீரும் நிலமும் ைொசறடவதுடன் சுற்றொடலுக்கும் பொதிப்புகள் 

ஏற்படும். ரவறலத்தளம் வீதியின் இருகில் அறைந்துள்ளதொல் தவேொன முறறயில் திண்ைக் 

கழிவுகள் பவளிரயற்றப்படுவதொல் பொதசொொிகளுக்கு பொதிப்புகள் ஏற்படலொம் அத்துடன் 

பொர்ப்பவர்களுக்கு பவறுப்பொன கொட்சியொகவும் இருக்கும். திண்ைக கழிவுகறள 

பவளிரயற்றுவதற்கு சொியொன பபொறிமுறறகறள பின்பற்றப்படொதவிடத்து பபரும் பொதிப்புகள் 

ஏற்படலொம்.  

 

8.2.9 வளி ைொசறடதல்  
 

 

ரவறலத்தளத்றத சுத்தம் பசய்தல், டீசல் பபொறிகறள இயக்குதல், கட்டறைப்புகறள ைொற்றும் 

அலுவல்கள், தீறவத்தல், நிர்ைொணிப்புப் பபொருட்கறளக் பகொண்டு பசல்லுதல், 

நிர்ைொணிப்புகளின்ரபொது உற்பத்தியொகும் கழிவுப் பபொருட்கள் ைற்றும் விஷப்  பபொருட்கள் 

பொவறண ஆகியறவ வளி ைொசறடவிற்கு வழிவகுக்கும் நிர்ைொணிப்பு நடவடிக்றககள் ஆகும்.   

 

நிர்ைொணிப்பு நடவடிக்றககளிரபொது அதிகளவில் தூசு (பகொன்கிொீட், சீரைந்து, ைேம், கற்கள், 

சிலிக்கொ ரபொன்ற) உருவொகி வளியூடொக அறவ பேவலொம். அண்றையில் வீடுகள் கட்டிடங்கள் 

ஆகியறவ இல்லொத கொேணத்தொல் பொதிப்புகள் ஏற்படொது. அதனொல் பொதசொொிகளுக்கு பொதிப்புகள் 

ஏற்படலொம்  

 

8.2.10  ஒலி ைொசறடதல், அதிர்வுகள், பவடிப்புகள், நிர்ைொணிப்பு கொலங்களில் ஏற்படும் 

பொதிப்புகள், கட்டிடங்கள் ைற்றும் உட்கட்டறைப்பு வசதிகளுக்கு பொதிப்பிறன ஏற்படுத்தலொம்.  
 

 

அண்றையில் வீடுகள் கட்டிடங்கள் ஆகியறவ இல்லொத கொேணத்தொல் ஒலி ைற்றும் அதிர்வுகளொல் 

ைக்களுக்கு பொதிப்புகள் ஏற்படொது.ஆனொல் உயிொியல் பல்லினத் தன்றைறயக் பகொண்ட வன 

பிேரதசத்தினுள் ரவறலத்தளம் அறைந்திருப்பதொல் இேவு ரநேங்களில் ஒலி எழுப்பப்படும் 

நிர்ைொணிப்புகள் ரைற்பகொள்ளப்படுவதொல் வனசீவேொசிகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய பொதிப்புகள் பற்றி 

கவனம் பசலுத்தப்பட ரவண்டும்.  

 

8.2.11 ரவறலத்தளத்திற்கு அண்றையில் வசிக்கும் ைக்கள் ைற்றும் ரவறலத்தள 

பதொழிலொளர்களுக்கு இறடரயயொன உறவுகள்   
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ரவறலத்தளத்திற்கு அண்றையில் வசிக்கும் ைக்கள் ைற்றும் ரவறலத்தள பதொழிலொளர்களுக்கு 

இறடரய ரைொதல்கள் ஏற்பட வொய்ப்புள்ளது.  

 

 8.2.12  ரவறளத்தள வொடிகளும் களஞ்சியசொறல அறைந்துள்ள இடங்களும்  
 

ரவறலத்தளத்தின் கழிவுப் பபொருட்களும் கழிவுநீரும் சொியொன முறறயில் 

முகொறைத்துவப்படுத்தப்படொதவிடத்து அண்றையில் வசிக்கும் ைக்களுக்கு அபசௌகொியங்கள் 

ஏற்படலொம்.  

 

 

 

8.2.13  நிர்ைொணிப்புகளின்ரபொது பபொது ைக்கள் ரவறலத்தளத்தினுள் பிேரவசிக்கும் அபொய 

நிறல  

 

ரவறளத்தளத்தில் துறழயிடும் ைற்றும் அகழ்வுப் பபொறிகள் ரபொன்ற அபொயகேைொன பபொறிகள் 

பயன்படுத்தப்படலொம். அறவ பயிற்சிபபற்ற பதொழிலொளர்களொல் ைட்டுரை சொியொன முறறயில் 

இயக்க முடியும். ரவறலத்ளத்தினுள் பிேரவசிப்பவர்களுக்கு குறித்த இயந்திேசொதனங்களொல் 

பொதிப்புகள் ஏற்படலொம்.  

 

8.2.14 பவடிைருந்துகள் ைற்றும் பொதிப்புகள் ஏற்படக்கூடிய பபொருட்கள்  

 

பொறறகறள சிறதப்பதற்கொக பவடி ைருந்துகள் பயன்படுத்தப்படும். பொதுகொப்பற்ற முறறயில் 

அவற்றற றகயொள்வதனொல் அபொயநிறல ஏற்படலொம். நிறலயற்ற சொிவுகறள 

நிறலப்படுத்துவதற்கொக அதிகளவில் பவடிைருந்துகள் பயன்படுத்தப்படுவதொலும் கற்கள் பவடித்து 

வீசப்படுவதொலும் பொதிப்புகள் ஏற்படலொம்.  

 

8.2.15  நிர்ைொணிப்புப் பணிகளொல் ைக்களும், பொதசொொிகளும் எதிர்ரநொக்க்கூடிய அச்சுறுத்தல்கள்   
 

 

நிர்ைொணிப்பு அலுவல்கள் ரைற்பகொள்ளப்படும் கொலகட்டத்தில்  அடிக்கடி அங்குைிங்கும் எடுத்துச் 

பசல்லப்படும் இயந்திேங்கள், ரலொடே, டிேக் ஆகியவற்றொல் வீதிகளில் தறட ஏற்படலொம். 

பொதசொொிகளின் எண்ணிக்றக குறறவொக இருப்பதுடன் முச்சக்கே வண்டிகள், ரைொட்டொர் 

றசக்கில்கள், ரபரூந்துகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆகரவ பதொடர்ந்து பயணிக்கும் 

ரவறலத்தள இயந்திேசொதனங்களொல் பயணிகளுக்கு பொதிப்புகள் ஏற்படலொம்.  

 

8.2.16 நிர்ைொணிப்பு அலுவல்களின்ரபொது பதொழிலொளர்களின் பொதுகொப்பு  
 

 

நிர்ைொணிப்பு அலுவல்களின்ரபொது அறவ பதொடர்பில் பயன்படுத்தப்படும் வொகனங்கள் 

குறிப்பட்ட இடத்தினுள் இயக்கப்படும். பல்ரவறு ரதறவகளுக்கொக அடிக்கடி பதொழிலொளர்களுக்கு 

குத்பததிேொன சொிவுகளில் ஏறரவண்டிய நிறல ஏற்படும்.  நிர்ைொணிப்புகளின்ரபொது பவடிைருந்து 

இடல், வலுப்படுத்தும் ஆணிகறள பபொறுத்துவதற்கொக துறழயிடல் ஆகிய ஆபத்தொன 

பசயற்பொடுகளில் ஈடுபடுவர். அதனொல் பதொழிலொளர்களின் பொதுகொப்பிற்கொன அச்சுறுத்தல்கள் 

கொணப்படுகின்றன.  ஒப்பந்தக்கொேர்கள் நிர்ைொணிப்புப் பணிகள் பதொடர்பில் வயது  

குறறந்தவர்கறள (சிறுவர்கறள) ரவறலயில் ஈடுபடுத்தலொம். அதனொல் பபரும் பொதிப்புகளும் 

கொயங்களும்  ஏற்படலொம்.   
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9. தற்ரபொது நடொத்தப்பட்டுள்ள ைற்றும்  நடொத்தப்படவுள்ள பபொது ைக்கள், பபொறுப்புறடய 

நிறுவனங்கள் உடனொன ஆரலொசறனகள்   

 

NBRO வினொல் நிலச்சொிவு பதொடர்பில்  அச்சுறுத்தல்கறள எதிர்ரநொக்கிவருபவர்கள் என பபயர் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பின்வரும் வதிவொளர்கள் ஆரலொசறனயில் கலந்துபகொண்டனர்.: திருைதி 

UWKA சுைனொவத்தி  , திருைதி H L ேைணி சந்திேரச, திரு. P வீேசிங்க  ஆகிரயொருக்டகு கருத்திட்டம் 

பற்றியும் கருத்திட்டம் சொர்ந்த சமூக விடயங்கள் பற்றியும் ஆரலொசறன 

வழங்கப்பட்டது.அவர்கறள ைீள் குடிரயற்றுதல் பதொடர்பிலொன திட்டம் பற்றி தற்ரபொது 

ஆேொயப்பட்டுள்ளது. அதிக ைறழக்கொலங்களில் ஏற்படும் அச்சுறுத்தல்கள் பதொடர்பில் கவனைொக 

இருக்குைொறும் சந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்ப பசயற்படுைொறும்  பிேரதச கிேொை உத்திரயொகத்தேொல் 

அறிவுறே வழங்கப்பட்டுள்ளது. அப்பிேரதசத்தில் உள்ள நீரூற்றுகளின் நீர் வறட்சி கொலங்களில் 

குடிநீேொக பயன்படுத்தப்படுவதொக பபொது ைக்கள் பதொிவித்துள்ளனர். ஆந்தொஎல  கொலவொயின் நீர் 

அப்பிேரச ைக்களொல் கழுவுவதற்கும், குளிப்பதற்கும் ரவறு ரதறவகளுக்கொகவும் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றது.  

 

9.1. ஆரலொசறன வழங்கலில் கலந்துபகொண்ட  பபொறுப்புறடய  நிறுவனங்களும்  

ஆரலொசறனகளின்பபொது வழங்கப்பட்ட சிபொொிசுகளும் இணக்கப்பொடுகளும் (பின்னிறணப்பு- III) 

 

10. கவனத்தில் பகொள்ளக்கூடியளவில்  உள்ள சுற்றொடல் ைற்றும் சமூக பொதிப்புகள் : NBRO ைற்றும் 

ஒப்பந்தக்கொேேொல் விரசடைொக ரைற்பகொள்ப்படரவண்டிய சமூக ைற்றும் சுற்றொடல் பொதிப்புகள் 

அல்லது அச்சுறுத்தல்கள்  

 

10.1 நீர் அல்லது ஈேநிலங்கள் பதொடர்பிலொன பொதிப்புகள் (ரவறலத்தளத்திற்கு கீழ் 

பிேரதசத்திலுள்ள கொல்வொய்கள், கங்றககள் உட்பட்ட நீர் நிறலகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய 

ைொற்றங்கள் அல்லது ைொசறடவுகள்) நீண்டகொலைொக அல்லது நிகழக்கூடிய பொதிப்புகள் 

 

இயந்திேசொதனங்களிலிருந்து பவளிரயறும் எண்பணய், ைொசுகள் ைற்றும் கழிவுகள் சொியொன 

முறறயில் பவளிரயற்றப்படொத கொேணத்தொல், தற்கொலிக களஞ்சிய தொங்கிகளின் கசிவுகளினொல், 

ரவறலத்தள பதொழிலொளர்களினொல் திண்ைக் கழிவுகள் ைற்றும் கழிவுநீர் ஆந்தொ எல யிற்கு 

விடுவிக்கப்படுவதொல் ஆந்தொ எல யின் நீர் ைொசறடயலொம்.  

 

10.2  ைண்ணொிப்பு ஏற்படல் ைற்றும் கொல்வொயின் திறச ைொற்றம்  
 

நிர்ைொணிப்புகள் ரைற்பகொள்ளப்படும் கொலத்தினுள் கருத்திட்டப் பிேரதசத்திலுள்ள ைண்ணொிப்பு 

தொக்கங்கள் அதிகொிக்கும். நிலச்சொிவினொல் ஏற்படும் அபொய நிறலறயக் கட்டுப்படுத்தும் 

பசயற்பொட்டின் பின் கழிவுகள் பவளிரயற்றப்படுவதொல் இயற்றக சூழலுக்கு பொதிப்புகள் ஏற்படும்.  

 

10.3 ரபொக்குவேத்த பதொடர்பில் ஏற்படக்கூடிய பொதிப்புகள் (விரசடைொக வீதிகள் தற்கொலிகைொக 

மூடப்படரவண்டி நிறல ஏற்படல், வொகன பநறிசல் ஏற்படும் நிறல)    
 

வீதிகள் முழுறையொக அல்லது ஒரு பகுதி மூடப்படுவதொல் வொே நொட்களில், ரபொயொ தினங்களில், 

அலுவலக ரநேங்களில், பொடசொறல ரநேங்களில் (மு.ப., ைத்யொனம், பி.ப. )  ரபொக்குவேத்து 

பநறிசல்கள் ஏற்படலொம்.  சிலபனொலிபொத தொிசன கொலத்திலும் ரபொயொ தினங்களில் புஞ்சி தம்பதிவ 

யொத்திொிகளும்  பிேச்சிறனகறள எதிர்ரநொக்கலொம்.  
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10.4 கொல்வொயின் கீழ் பிேரதசத்திற்கு உட்கட்டறைப்பு வசதிகறள வழங்கும்ரபொது ஏற்படக்கூடிய 

பொதிப்புகள் ( நீர் வழங்கல், கழிவு அகற்றல், ைின்சொேம் ஆகிய)   
 

 

உத்ரதச நிலச்சொிவு அபொயத்திறன கட்டுப்படுத்தும் பசயற்பொடுகளொல் நிலத்தடி நீொின் அளவு 

குறறக்கப்படுவதொல் வறட்சி கொலத்தில் நீர் வழங்கல் கட்டுப்படுத்தப்படலொம். நிறலய்ம் 

பதொடர்பில் பொதிப்புகள் கவனிக்கப்படரவண்டியறவயொக உள்ளரபொதிலும் அறவ இந்த 

இடத்திற்கு ைட்டும் வறேயறுக்கப்பட்டறவயொக இருக்கும்.  

 

 

10.5 ரவறலத் தளத்திற்கு அண்றையில் (சொிவிற்கு ரைல் பகுதியில், கீழ் பகுதியில், கொல்வொய்க்கு 

கீழ் பிேரதசத்தில்)  கூடிய அபொயமுள்ள அல்லது ைத்திய அளவிலொன அபொய பிேரதசத்தில் 

வொழ்ந்துவரும் வதிவொளர்கள்  
 

நிறலயற்ற சொிவிற்கு அண்றையில் வதிவிட வீடுகள் எதுவும் இல்லொததொல் அவ்வொறொன 

பிேச்சிறனகள் ஏற்படொது.   

 

10.6 நிலச்சொிவிறனக் கட்டுப்படுத்தும் பிேரதசத்தில் அறைந்துள்ள வர்த்தக, விவசொய ைற்றும் 

ரவறு ரதறவகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டுவரும் பிேரதசங்கள்  
 

நிலச்சொிவிறனக் கட்டுப்படுத்தும் பிேரதசத்தில் வர்த்தக, விவசொய ைற்றும் ரவறு ரதறவகளுக்கு 

பயன்படுத்தப்பட்டுவரும் பிேரதசங்கள் இல்லொததொல் அவ்வொறொன பிேச்சிறனகள் ஏற்படொது.   

 

 

10.7  ரவறலத்தளத்திற்கு அருகில் அறைந்துள்ள வர்த்தக, விவசொய ைற்றும் ஏறனய 

ரதறவகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் பிேரதசங்கள்  
 

நிறலயற்ற சொிவிற்கு அண்றையில் வர்த்தக, விவசொய ைற்றும் ரவறு ரதறவகளுக்கு 

பயன்படுத்தப்பட்டுவரும் பிேரதசங்கள் இல்லொததொல் அவ்வொறொன பிேச்சிறனகள் ஏற்படொது.   

 

 

10.8 ைக்களுக்கு ரவறலத்தளத்திற்குள் பிேரவசித்தல் ைற்றும் அதன் ஊடொக பயணம் பசய்யும் 

அவசியம் ஏற்படல்  
 

ைக்களுக்கு ரவறு ரதறவகளுக்கொக ரவறலத்தளத்தினுள் பிேரவசிக்கும் அவசியம் ஏற்படொது, 

ஆனொல் ரவண்டுபைன்ரற அல்லது அறிவில்லொத கொேணத்தொல் அனுைதியின்றி நபர்கள் அங்கு 

பிேரவசிக்கலொம். பசயற்படுத்தப்பட்டுள்ள இயந்திேசொதனங்கள், பவடிைருந்துகள், அதிபலுவுறடய 

வொகனங்கள், ைின்சொேம் ஆகியவற்றொல் அவர்களுக்கு  விபத்துகள் ஏற்படலொம்.   

 

10.9 முன்னுொிறை பபறும் சுகொதொே பிேச்சிறனகள்: ஒப்பந்தக்கொேர் பதொடர்பிலொன 

அங்கீகொிக்கப்பட்ட ஒப்பந்தத் ரதறவகறள விஞ்சிய விரசட நடவடிக்றககள் 

ரைற்பகொள்ளப்படரவண்டிய தனிப்பட்ட சுகொதொே பிேச்சிறனகள்.  
 

 

கருத்திட்டத்தின் கீழ் நறடபபறும் பசயற்பொடுகளின்ரபொது பொேைொன இயந்திேசொதங்களும் 

வொகனங்களும் சொிவின் ரைல் ைற்றும் கீழ் பிேரதசங்களில் பசயற்படுத்தப்படுவதொல் 

பதொழிலொளர்கள் ைற்றும் பபொது ைக்களுக்கு  சுகொதொே பொதுப்பிற்கு  பொதிப்புகள் ஏற்படலொம். 

பசங்குத்தொன சொிவுகறள சீேறைப்பதற்கொக உச்சிப் பிேரதசத்தில் இயந்திேசொதனங்கறளச் 
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பசயற்படுத்திவரும் பதொழிலொளர்களுக்கு பபருைளவு பொதிப்புகள் உள்ளன. இவ் ரவறலத்தளத்தின் 

சுகொதொே கொப்புநிறல பிேச்சிறனகள் அதிகூடியளவில் உள்ளன.   

 

இவ் ரவறலத்தளத்துடன் சொர்ந்த சுகொதொே கொப்புநிறல பிேச்சிறனகள்  ரவறு எந்தபவொரு 

நிலச்சொிவிறனக் கட்டுப்படுத்தும் ரவறலத்தளத்தின் நிறலக்கு ஒத்தறவயொக 

உள்ளன.அவ்வொறொன பபொதுவொன சுற்றொடல் ைற்றும் சுகொதொே பொதுகொப்புப் பிேச்சிறனகள் 

சுற்றொடல் ைற்றும் சுகொதொே முகொறைத்துவ சட்டகத்தில் உள்ளடக்கப்படும்.  ரவறலத்தளத்தின்  

பதொழிலொளர்களின் விறலச்சுட்டி ஆவணம் 2003: பசயற்பொடுகள் ைற்றும் சமூக பொதுகொப்பு என்ற 

பிொிவின்  20035: பொதுகொப்பு  உபகேணங்கள் ைற்றும் அணிகள்  என்ற பிொிவில் 

விளக்கைளிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

 

10.10 சிறுவர் ஊழியமும் பலவந்தைொக ரவறலயில் ஈடுபடுத்தலும்.  
 

சிறுவர் ஊழியமும் பலவந்தைொக ரவறலயில் ஈடுபடுத்தலும் பற்றிய விறலச்சுட்டி ஆவணம் 2003: 

பசயற்பொட்டு நிறல ைற்றும் சமூக சுகொதொே கொப்பு பிொிவு 2003.3 பிொிவில் 

விளக்கைளிக்கப்பட்டுள்ளது.  

11. கருத்திட்டத்றத பசயற்படுத்தவதற்குத் ரதறவயொன தறகறைகள், விருப்பம் பதொிவிப்பு,, 

இணக்கம் ைற்றும் அங்கீகொேைளிப்பு    
 

11.1. கருத்திட்டத்றத பசயற்படுத்தல் 
 

i. ைொவட்ட பசயலொளொின் அங்கீகொேம்:  

 

கருத்திட்டத்றத பசயற்படுத்துவதற்கு ைொவட்ட பசயலொளொின் அங்கீகொேம் பபறப்பட 

ரவண்டும். முதலறைச்சரும் ைொகொணத்தின் பபொறுப்புகூறரவண்டிய நிறுவனங்களும் 

கலந்துபகொள்ளும் ைொவட்ட ஒருங்கிறணப்புக் குழுவிற்கு கருத்திட்டப் பிரேேறண 

முன்றவக்கப்பட ரவண்டும். கருத்திட்ட முகொறைத்துவப் பிொிவின் உத்திரயொகத்தர் ஒருவர் 

கருத்திட்டம் பதொடர்பொன சமூக ைற்றும் சுற்றொடல் பிேச்சிறனகள் பற்றி விளக்கைளிப்பொர். 

குறிப்பிட்ட கூட்டத்தின் சிபொொிசுகள் கருத்திட்டத்றத பசயற்படுத்தும் சந்தர்ப்பத்தில் கவனத்தில் 

எடுத்துக்பகொள்ளப்படும்.   
 

ii. திட்டைிடல் குழுவின் அங்கீகொேம்: கருத்திட்ட முகொறைத்துவ அலகின் கருத்திட்டம் பதொடர்பில் 

இேத்தினபுொி ைொநகே சறபயின் திட்டைிடல் குழுவின் அங்கீகொேம் பபறப்படும்.  

11.2 ரவறலத்தளம் அறைந்துள்ள அேசொங்கக் கொணிகளில் கருத்திட்டத்றதச் பசயற்படுத்துவதற்கு 

அேசொங்க கொணி உொிறையொளொின் அங்கீகொேத்திறனப் பபற்றுக்பகொள்ளல்.  
 

கருத்திட்டத்தின் சில விடயங்கள் வீதி வன ஒதுக்கத்திலும் கொணி சீர்த்திருத்த ஆறணக்குழுவிற்குச் 

பசொந்தைொன கொணிகளிலும் பசயற்படுத்தப்படுவதொல் வீதி அபிவிருத்தி அதிகொே சறபயும் 

இலங்றக கொணி சீர்த்திருத்த ஆறணக்குழுவும் அதன் பங்கொளர்கள் ஆகும். கொணிகளுக்குள் 

பிேரவசித்தல், நிர்ைொணிப்புகறள ரைற்பகொள்ளுதல், கொணிகளிலிருந்து சிலவற்றற நீக்குதல்( ைண், 

ைேம், கற்கள், கற்பொறறகள் ), கட்டறைப்புகறள அறைத்தல், பசயற்படுத்தல் ைற்றும் பேொைொிப்பு 

அலுவல்கள் பதொடர்பில் NBRO ,வீதி அபிவிருத்தி அதிகொே சறப, கொணி சீர்த்திருத்த ஆறணக்குழு 

ஆகியவற்றுக்கிறடரய இணக்கம் ஏற்படுத்திக்பகொள்ளப்படும்.   

ரவறலத்தளத்திற்கு ைின்சொே வசதிகறளப் பபற்றுக்பகொள்வதற்கு ரதசிய ைின்சொே சறபயின் 

பிேொந்திய அலுவலகத்தின் அங்கீகொேம் பபறப்பட ரவண்டும்.  
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11.3 ைத்திய சுற்றொடல் அதிகொே சறப,  வன பொதுகொப்புத் திறணக்களம், வன சீவேொசிகள் 

பொதுகொப்புத் திறணக்களம் ஆகியவற்றின் அங்கீகொேத்திறனப் பபற்றுக்பகொள்ளல்.  

 
 

i. கருத்திட்டத்தின் ரவறலத்தளம் உணர்சியுறடய சுற்றொடலில் அறைந்துள்ளதொல் ைொவட்ட 

ைத்திய சுற்றொடல் அதிகொே சறபயின் அங்கீகொேம் பபறப்பட ரவண்டும். (பசயற்பொடு 

பதொடர்பில் பின்னிறணப்பு IV பொர்க்கவும். )   

ii. கருத்திட்ட பசயற்பொடுகளொல் பொதுகொக்கப்பட்ட தொவேங்களும் உயிொினங்களும் 

நீக்கப்படுவதொல் அது பதொடர்பில்  ைொவட்ட பசயலொளொின் ஊடொக வன பொதுகொப்புத் 

திறணக்களத்தின் அங்கீகொேம் பபறப்பட ரவண்டும். பசயற்பொடு பதொடர்பில் பின்னிறணப்பு 

IV பொர்க்கவும். )   

 

iii. ரவறலத்தளம் உணர்ச்சியுறடய சுற்றொடல் பிேரதசத்தில் அறைந்திருப்பதொல் வனசீவேொசிகள் 

பொதுகொப்புத் திறணக்களத்தினொல் கருத்திட்ட அறிக்றகபயொன்று ரகொேப்பட்டுள்ளது. 

அதற்கறைய துரேகந்த பதொடர்பில் தயொொிக்கப்பட்ட சுற்றொடல் ைற்றும் சமூக முகொறைத்துவத் 

திட்டம், ரவறலத்  திட்டமும் திறணக்களத்திற்கு முன்றவக்கப்படும். கருத்திட்ட 

முகொறைத்துவ அலகு கருத்திட்டத்திற்கொன அங்கீகொேத்திறனப் பபற்றுக்பகொள்ளும் 

சந்தர்ப்பத்தில் இக் கருத்திட்டத்தினொல் (ரதறவப்படுைொயின்)  பவளியொக்கப்படும் பிேரதசம், 

தொவேங்கள் பற்றி வனசீவேொசிகள் பொதுகொப்புத் திறணக்களத்திற்கு அறிவிக்கப்பட ரவண்டும். 

அங்கீகொேம் வழங்கப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் வனசீவேொசிகள் பொதுகொப்புத் திறணக்களம் ைற்றும் 

வன பொதுகொப்புத் திறணக்களத்தினொல்  ரவறலத்தளம் பொர்றவயிடப்படும்.  

 

11.4. ரவறு அங்கீகொேங்கள்  
 

 

i. ைண், கற்கள் ைற்றும் கணியங்கள் அடங்கிய ரசதப்பபொருட்கறளக் பகொண்டுபசல்வதற்கும் 

அகற்றுவதற்கும் பிேொந்திய புவியியல் ைற்றும் சுேங்க பணியகத்தின் அங்கீகொேம் பபறப்பட 

ரவண்டும்.  

ii. அகழ்வு நடவடிக்றககளுக்கொன அங்கீகொேம் - புவியியல் ைற்றும் சுேங்க பணியகத்தின் 

அங்கீகொேம் (ரதறவப்படுைொயின்)  பபறப்பட ரவண்டும்.  

iii. கழிவுப் பபொருட்கறளயும் தொவேக் கழிவுகறளயும் அகற்றுவதற்கு இேத்தினபுொி ைொநகே  

சறபயின் திட்டைிடல் குழுவின் அங்கீகொேம் பபறப்பட ரவண்டும்.  

iv. கல்பவடிகறள பொவிப்பதற்கொக ைொவட்ட  பசயலொளொின் ஊடொக பொதுகொப்பு  அறைச்சின் 

ைொவட்ட அலுவலகத்தின் அங்கீகொேம் ரதறவப்படும்.  

 

11.5 தனிப்பட்ட கொணி உொிறையொளர்களின் அங்கீகொேம்/ விருப்பம்/ சட்டபூர்வ இணக்கம் 

பபறப்படல்  
 

குறித்த ரவறலத்தளத்திற்கு ரதறவப்படொைல் இருக்கலொம்.   

அங்கீகொேம் பபற்றுக்பகொள்வதற்கொன ரநே அட்டவறணயின் ைொதிொிப்  பட்டியல் 1 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

 

பட்டியல் இல.1 அங்கீகொேம் பபறுவதற்கொன ைொதிொி ரநேஅட்டவறண     
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12. சுற்றொடல் ைற்றும் சமூக முகொறைத்துவத் திட்டம்   
 

8 ைற்றும் 9 ஆம்  பிொிவுகளில் அறடயொளம் கொணப்பட்ட பொதிப்புகள் ைற்றும் அச்சுறுத்தல்கறள 

விரசடைொக கவனத்திற்பகொண்டு  ரவறலத்திட்டத்திற்கொன விரசட விடயங்கள் பற்றி இங்கு 

கலந்தொரலொசிக்கப்படும்.  

அங்கிகொேம்  

 

1  ஆம் ைொதம் 2  ஆம் ைொதம் 

1  

வொேம் 

2  

வொேம் 

3  

வொேம் 

4  

வொேம் 

1  

வொேம் 

2  

வொேம் 

3  

வொேம் 

4  

வொேம் 

கருத்திட்டத்றத பசயற்படுத்தல்  

ைொவட்ட பசயலொளொின் அங்கீகொேம்  

விண்ணப்பத்றத றகயளித்தல்  

கருத்திட்டம் பற்றிய சுைொர் விளக்கம்   

முன்றவக்கப்படும் கருத்துகளுக்கு 

பதிலளித்தல்  

அங்கிகொேம்  

 

  

 

 

 

 

      

திட்டைிடல் குழுவின் அங்கீகொேம் 

விண்ணப்பத்றத றகயளித்தல்  

கருத்திட்டம் பற்றிய சுைொர் விளக்கம்   

முன்றவக்கப்படும் கருத்துகளுக்கு 

பதிலளித்தல்  

அங்கிகொேம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 அேசொங்க கொணி 

உொிறையொளர்களொன வீ.அப.அதி. ச. 

ைற்றும் இல.ைி.ச. ஆகியவற்றின் 

அங்கீகொேம்  

விண்ணப்பத்றத றகயளித்தல்  

முன்றவக்கப்படும் கருத்துகளுக்கு 

பதிலளித்தல்  

அங்கிகொேம் 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 வன பொதுகொப்புத் திறணக்களம் 

ைற்றும் வனசீவேொசிகள் 

திறணக்களம் ஆகியவற்றின்  

அங்கீகொேம்  

விண்ணப்பத்றத றகயளித்தல்  

முன்றவக்கப்படும் கருத்துகளுக்கு 

பதிலளித்தல்  

அங்கிகொேம் 

  

 

 

 

 

     

ரவறு அங்கீகொேங்கள்  

புவியியல் ைற்றும் சுேங்கப் 

பணியகம், பொதுகொப்பு அறைச்சு 

(ரதறவ ஏற்படுைொயின்)   

 

        

தனிப்பட்ட கொணி 

உொிறையொளர்களின் அங்கீகொேம்/ 

விருப்பத்றதப் பபற்றுக்பகொள்ளல்   
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12.1 ைீள் குடியைர்த்துறக பசயற்பொட்டுத் திட்டம்   

இக் கருத்திட்டத்தின் கீழ்  ைீள் குடியைர்த்தல் ரைற்பகொள்ப்படொததொல்  ஏற்புறடயதொகொது. 

.  

 

12.2 நபர்கறள பவளிரயற்றுதல் 
 

இவ் ரவறலத்தளத்திற்கு ஏற்புறடயதொகொது  

12.3 சிறதவறடந்த கட்டறைப்புகள், ரசறவகள் ைற்றும் உட்கட்டறைப்பு வசதிகறள நீக்கும் 

பபொறிமுறற  
 

இவ் ரவறலத்தளத்திற்கு ஏற்புறடயதொகொது  

. 

 

12.4 கருத்திட்ட பசயற்பொடுகளொல் பசொத்துக்கள்/ பசொத்துக்கள் பயன்பொடு இழக்கப்படுவதற்கொன 

இழப்பீடுகறளப் பபற்றுக்பகொள்ளும் வொய்ப்புகள்  
 

இவ் ரவறலத்தளத்திற்கு ஏற்புறடயதொகொது  

. 
 

12.5  இவ் விடயம் பதொடர்பில் ரைற்பகொள்ளப்படரவண்டிய சமூக விழிப்புணர்வூட்டல்கள் 

ைற்றும் புொிந்துணர்விறனக் கட்டிபயழுப்புதல்.  

 
 

ரவறலத்தளம் அறைந்துள்ள பகுதியில் வொழ்ந்துவரும் ைக்கள் ைத்தியில் நிலச்சொிவு அபொயம் 

பதொடர்பிலொன புொிந்துணர்விறன ஏற்படுத்தல்.  
 

12.6 சுற்றொடல் /சமூக முகொறைத்துவ ரதறவகறள அடிப்பறடயொகக் பகொண்ட நிர்ைொணிப்புகள்   
 

பின்வரும் சுற்றொடல் ைற்றும் சமூக ொீதீயல் முக்கியைொன நிர்ைொணிப்புகறள ரைற்பகொள்ளும் 

அவசியத்றத குறறக்கும் நடபடிமுறறகறளத் திட்டைிடும்ரபொது கவனத்தில் 

பகொள்ளப்படரவண்டியறவ சிபொொிசு பசய்யப்படும் .     

பட்டியல் இல:2 நிர்ைொணிப்புகறள ரைற்பகொள்ளும் சந்தர்ப்பத்தில் கவனத்தில் பகொள்ளக்கூடிய 

சுற்றொடல் ைற்றும் சமூக விடயங்கள் : 

நிர்ைொணிப்பு அம்சங்கள்  

குறிப்பிட்ட 

ரவத்திட்டத்ற்கொன 

சிபொொிசு பசய்யப்பட்ட 

ைட்டம்.  

i. இயற்றக வள முகொறைத்துவம் ைற்றும் வளங்கள் பொதுகொக்கப்பட்ட  

நிர்ைொணிப்புகள்  

 

பொொியளவில் தொவேங்கள் நீக்கப்படொது, நீக்கப்படும் தொவே வறககளின் 

எண்ணிக்றக வறேயறறக்கு உட்படுத்தப்படும் வறகயில்  

நிர்ைொணிப்புகள் திட்டைிடப்பட ரவண்டும் . விரசட தொவேங்கள் 

கொணப்படுைொயின் அவற்றற பொதுகொத்தல் பதொடர்பில் விரசட கவனம் 

பசலுத்தப்பட ரவண்டும்.  

 

ைிக அதிகம் 

ii. வசிப்பிடங்களுக்கிறடரயயொன பதொடர்புகளும் பசல்லும் பொறதகளும்   

 அதிகம் 
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நிர்ைொணிப்புகள் பதொடர்பில் சுற்றொடலில் உணர்ச்சியுறடய 

வசிப்பிடங்களில் உள்ள தொவேங்கள் பொொியளவில் நீக்கரவண்டிய நிறல 

ஏற்படுைொயின் அல்லது ஆழைொன அகழிகள்  பவட்டப்பட ரவண்டிய  

நிறல ஏற்படுைொயின்  அந்நிறல அவ்விடத்திற்கு ைட்டும் 

வறேயறுக்கப்பட்டதொக இருந்தொலும் வசிப்பிடங்கள், பசல்லும் பொறதகள், 

தொவேங்கள் ஆகியவற்றற பதொடர்புபடுத்தும் பபொறிமுறறகள் 

பின்பற்றப்பட  ரவண்டும்.  

iii. நீர் வளங்கறளப் பொதுகொத்தல்  

நிலச்சொிவு அபொய நிறலறயக் கட்டுப்படுத்தும் பசயற்பொடுகளின்ரபொது 

ரைற்பகுதி ைற்றும் ஊற்றுநீர் நீக்கப்படுதலும் உள்ளடங்கும்.  அவ்வொறு 

நீக்கப்படும் நீர் தேைொனதொகரவ இருக்கும். அவ்வொறு பவளிரயற்றப்படும் 

நீர் அண்ைித்த பிேரதசங்களில் வொழும் பபொது ைக்களின் குளித்தல், 

கழுவுதல் குடித்தல் உட்பட்ட ரவறு ரதறவகளுக்கும் 

பபற்றுக்பகொள்ளக்கூடியதொக ரவறு இடத்துக்கு எடுத்துச் பசல்ல முடியும். 

– வறட்சி ஏற்படும் கொலத்தில்  அங்கு நீர் பற்றொக்குறற  ஏற்படுவதொக 

ஆரலொசறனக் கூட்டத்பதொடொின்ரபொது பதொிவிக்கப்பட்டது.  

 

ைிக அதிகம் 

iv. நீர் விநிரயொகம் பதொடர்பிலொன தறடகள்  

நிலச்சொிவிறனக் கட்டுப்படுத்தும் ரவறலகள் நறடபபறும் சொிவுப் 

பிேரதசத்தில் உள்ள நீர் ரதொற்றுவொய்கள் ஒருவேொல் அல்லது பபொதுவொக 

பொவிக்கப்பட்டுவருைொயின்,  அதனொல் நிலத்தடி நீொின் அளவு 

குறறவறடவதொல் அந் நீர் ரதொற்றுவொய்க்கு பொதிப்புகள் ஏற்படலொம். 

அவ்வொறொன சந்தர்ப்பங்களில் அச் சமூகத்திற்கு நீறே 

பபற்றுக்பகொள்ளக்கூடிய (தற்கொலிக அல்லது நிேந்தே)  ைொற்று வழிகறள 

பசய்யும் திட்டம் நிர்ைொணிக்கப்பட ரவண்டும்.  

 

ைத்திைம்  

v. இயற்றக சூழலுக்கு அறைவொன நிர்ைொணிப்புகறள ரைற்பகொள்வதன் 

அவசியம்  

இயற்றக அழகுறடய உணர்ச்சிைிக்க இயற்றக சூழலில் நிர்ைொணிப்புகறள 

ரைற்பகொள்ளும் சந்தர்ப்பத்தில் திட்டத்தினொல் கவர்ச்சியின்றை புலப்படொத 

வறகயில் இயற்றகயுடம் ரசர்ந்த நிர்ைொணிப்புகறள ரைற்பகொள்வது 

பதொடர்பில் கவனம் பசலுத்தப்பட ரவண்டும். அவ்வொறொன 

சந்தர்ப்பங்களில் புவியில் கொட்சிகள் நிர்ைொணிப்பொளொின் ஆரலொசறன 

பபறப்படல் வேரவற்கத்தக்கது.   

 

ைிக அதிகம் 

vi. பசுறையொன சுற்றொடலின்  ைொதிொிகள் பதொடர்பில் கவனம் பசலுத்துதல்  

நிலச்சொிவிறனக் கட்டுப்படுத்தும் ரவறலகள்  இயற்றக சுற்றொடலில் 

உணர்ச்சிைிக்க வசிப்பிடங்கள் உள்ள இடங்களில் 

ரைற்பகொள்ளப்படுவதொல் கூடியவறே பசுறை சுற்றொடல்  ைொதிொிகறள 

ரசர்த்துக்பகொள்வது பதொடர்பில் கவனம் பசலுத்தப்பட ரவண்டும்.  அறவ: 

ைண்ணொிப்பிறனக் கட்டுப்படுத்துவதற்கொக அப்பிேரதசத்திரலரய 

வளரும் தொவே இனங்கறள பயன்படுத்தல், சுற்றொடலின் பல்லினத் 

தன்றைறய பொதுகொக்கும் வறகயில் தொவேங்கறள கலந்து நடுதல், 

ஆக்கிேைிப்புத் தொவேங்கறள பயன்படுத்துவதறனத் தவிர்த்தல்,  

நிர்ைொணிப்புகள் பதொடர்பில் அகழ்வுப் பபொருட்கள் பயன்படுத்தப்படல்.  

 

 

 

ைிக அதிகம் 

vii.  பதொழிலொளர்/ பொதசொொிகள் ைற்றும் பிேரதச ைக்களின் பொதுகொப்பு  

 

நிர்ைொணிப்புகள் ரைற்பகொள்ளப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் சொிவு அல்லது 

நிலச்சொிவு பசயற்பட்டு பதொழிலொளர்களுக்கும் பொதசொொிகளுக்கும் அதனொல் 

 

 

 

ைிக அதிகம் 
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ஆபத்து ஏற்படலொம். ஆகரவ அறணகள், பொதுகொப்பு வறலகள் 

ரபொன்றறவ நிர்ைொணிப்புகளின்ரபொது பயன்படுத்தப்பட ரவண்டும்.  

viii. ைண்ணொிப்பிறனக் கட்டுப்படுத்தும் கட்டறைப்புகள்  

வடிகொலறைப்பு முகொறைத்துவத்தின்ரபொது நீர் பவளிரயற்றப்பட்டு 

ரபொக்கின் ஊடொக அண்றையிலுள்ள ஒரு நீரேொறடயுடன் ரசர்க்கப்படும். 

ைறழக்கொலத்தில் குறிப்பிட்ட வடிகொல்களில் நீர் ைட்டம் அதிகொிப்பதொல் 

கொல்வொயின் அடிப்பகுதியும் கறேகளும் ைண்ணொிப்பிற்கு உட்படலொம். 

ஆகரவ அவ்வொறொக பொயும் நீர் இயற்றக கொல்வொய்களில் ரசரும் 

ரவகத்றதக் கட்டுப்படுத்துவதற்கொன கட்டறைப்புகறள நிர்ைொணிப்பில் 

ரபொதியளவு ரசர்த்துக்பகொள்வது பதொடர்பில் கவனம் பசலுத்தப்பட 

ரவண்டும்..  நிறலப்படுத்தும் ரவறலத்தளத்திற்கு அண்றையில் 

கொல்வொய்கள் ரபொக்குகள் ரபொன்றறவ இருக்குைொயின் அவற்றற 

ரசர்த்துக்பகொள்ள ரவண்டும். பல்லின நீொியல் உயிொினங்கறளக்  பகொண்ட 

இயற்றக கொல்வொபயொன்று நிலச்சொிவு ஏற்பட்ட சொிவின் அடிப்பகுதிக்கு 

அருகில் பொய்கின்றது.  

 

 

 

 

ஓேளவு  

ix. நிர்ைொணிப்பின் பின் பேொைொிப்பு ைற்றும் பசயற்பொடுகறளக் குறறத்தல்.  

 

வடிகொலறைப்பு முகொறைத்துவத்தின்ரபொது நிலத்திற்கு நீர் உறிஞ்சப்படும் 

அகழிகள் ரபொன்ற நிர்ைொணிப்பு முறறகறள பயன்படுத்துவது பதொடர்பில் 

ஆேொயப்பட ரவண்டும். வடிகொல்கள் தறடப்படுவறதத் தவிர்ப்பதற்கொக 

குழொயின் சுற்றளவு ைற்றும் அறவ பபொறுத்தப்படும் ரகொணம் பற்றிய 

சொியொன முறறயில் கவனிக்கப்பட ரவண்டும்..    இயற்றக நீர் 

ரதொற்றுவொய்களுக்கு நீறேப் பொய்ச்சுவதற்கு எதிர்ப்பொர்த்தொல் 

குறறந்தளவில் பேொைொிக்கப்படரவண்டிய, ைண்ணொிப்பிறன 

தொங்கக்கூடிய, ரசற்றிறன தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய கட்டறைப்புகள் 

அறைக்கப்பட ரவண்டும். நிறலயற்ற  கட்டறைப்புகள் பதொடர்பில் 

அப்பிேரதச கொலநிறலறயத் தொங்கக்கூடிய  நீண்ட ஆயுளுறடய 

பபொருட்கள் பயன்படுத்தப்பட ரவண்டும். உருக்கு பொவறணயின்ரபொது 

துருப்பிடித்தறல தடுப்பதற்கொன வழிமுறறகறளப் பின்பற்ற ரவண்டும். 

நிலத்தடி வடிகொல்கள் தறடப்படும் இயலுறை கொணப்படுைொயின் ஜிரயொ 

படக்ஸ்றடல் பொவிக்கப்பட ரவண்டும்.  

 

 

 

 

ைிக அதிகம்  

 
 

12.7  நிர்ைொணிப்புகள் ரைற்பகொள்ளப்படும் கொலகட்டத்தில் ஏற்படும் பொதகைொன விறளவுகறள 

கட்டுப்படுத்தல்  

 

12.7.1 நிர்ைொணிப்பு ஒப்பந்தக்கொேர்கள் நிர்ைொணிப்புகறள ரைற்பகொள்ளும் கொலப்பகுதியில்  

சமூக ைற்றும் சுற்றொடல் முகொறைத்துவ ரதறவகளுடன் இணங்கும் அவசியம்   
 

 

சுற்றொடல் ைற்றும் சமூக பொதிப்புகறளக் கட்டுப்படுத்தல் ைற்றும் முகொறைத்துவம் பதொடர்பிலொன 

வழிமுறறகள் எந்தபவொரு நிலச்சொிறவக் கட்டுப்டுத்தும் கருத்திட்டத்திற்கும் 
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பபொதுவொனறவயொகும். அப்பொதிப்புகளுக்கொன அடிப்பறடக் கொேணம் நிர்ைொணிப்பு 

நடவடிக்றககள் ஆகும். அப் பொதிப்புகறளக் கட்டுப்படுத்தல் நிர்ைொணிப்பு ஒப்பந்தக்கொேர் 

பபொறுப்பொகும். நிர்ைொணிப்பு ஒப்பந்தக்கொேொின் விறலச்சுட்டிகறள ஆவணத்தில் 

உள்ளடக்குவதற்கொக “ நிர்ைொணிப்புச் பசயற்பொடுகளின்ரபொது ஒப்பந்தக்கொேேொல் சுற்றொடல், சமூக 

சுற்றொடல், சுகொதொே ைற்றும் பொதுகொப்பு   (ES & HS) ஆகியவற்றற 

முகொறைத்துவப்படுத்துவதற்கொக இணங்கும் அவசியம்” பற்றிய விளக்கைொன ஆவணபைொன்று 

ரதசிய கட்டிட ஆேொய்ச்சிகள் அறைப்பினொல் தயொொிக்கப்பட்டுள்ளது.  அதன் முக்கியைொன பிொிவுகள் 

இவ் ரவறலத்திட்டத்திற்கு பபொறுத்தைொன வறகயில்  பின்வரும் பட்டியலில் 

சொேொம்சப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. (பட்டியல் 3) . ரைலதிக விபேங்களுக்கொக நிர்ைொணிப்பு 

ஒப்பந்தக்கொேருக்கொன  ESMP இறன பொிசீலறன பசய்யவும்.   

 

ஒப்பந்தக்கொேேொல் முன்றவக்கப்படும் விறலைனுக்ரகொேலில் ESMP பசயற்றிட்டம் பசயற்படும் 

முறற பற்றி உள்ளடக்கப்பட ரவண்டும். அது பதொடர்பிலொன அவர்களின் தறகறைகள் 

எடுத்துக்கொட்டப்பட ரவண்டும்.  ESMP  இற்கொன ஆகுபசலவு பிொிபதொரு பசலுத்தும் உருப்படியொக 

குறிப்பிடப்பட ரவண்டும். பதொிவு பசய்யப்பட்ட ஒப்பந்தக்கொேர் சுற்றொடல் ைற்றும் சமூக 

முகொறைத்துவ பசயற்றிட்டம் பற்றிய விபேபைொன்றற முன்றவக்க ரவண்டும். முகொறைத்துவப் 

பிொிவின் அங்கீகொேம்  அது பதொடர்பில் பபறப்பட ரவண்டும்.  

பட்டியல் இல:2 நிர்ைொணிப்புகறள ரைற்பகொள்ளும் சந்தர்ப்பத்தில் கவனத்தில் பகொள்ளக்கூடிய 

சுற்றொடல் ைற்றும் சமூக விடயங்கள் : 

பட்டியல் இல:3 நிர்ைொணிப்பு ஒப்பந்தக்கொேர் சுற்றொடல், சமூக ைற்றும் சுகொதொே கொப்பு பதொடர்பில் 

இணங்கும் அவசியம்  

சுற்றொடல் சமூக 

முகொறைத்துவத் 

திட்டத்துடன் 

இணங்குவதற்கொன 

ஒப்பந்தக்கொொின் 

பபொறுப்பு  

பபயர் பட்டியலுக்கு 

ஏற்ப பதொடர்பு இலக்கம்.  

பபொருள்  கருத்திட்டத்துடனொன பதொடர்பு  

2002.  சுற்றொடல் சமூக முகொறைத்துவக் கண்கொணிப்பு அலுவல்கள்  

2002.2 1) ரவறலத்தளத்தினுள் களஞ்சியப்படுத்தல்  ைிகவும் பதொடர்புறடயது   

2002.2 2) ஒலியும் அதிர்வுகளும்  பதொடர்புறடயது (இேவு ரநேத்தில் 

பவளிரயறும் ஒலியினொல் 

உயிொினங்கள்பொல்   

2002.2 3) கட்டிடங்களில் ஏற்படக்கூடிய 

பவடிப்புகள் ைற்றும் பொதிப்புகள் 

பதொடர்பில்றல   

2002.2 4) கழிவு பவளிரயற்றம்   பதொடர்புறடயது (அண்றையில் 

நீரேொறட பொய்க்கின்றது)   

2002.2 5) கழிவுப் பபொருட்கள்  பவளிரயற்றம்   ைிகவும் பதொடர்புறடயது   

2002.2 6) தூசு கட்டுப்படுத்தல்   ைிகவும் பதொடர்புறடயது   

2002.2 7) நிர்ைொணிப்பு ைற்றும் கழிவுப் 

பபொருட்கறளக் பகொண்டுபசல்லல்   

 பதொடர்புறடயது   

2002.2 8) நீர்  ைிகவும் பதொடர்புறடயது   

2002.2 9) தொவேங்களும் உயிொினங்களும்  ைிகவும் பதொடர்புறடயது   

2002.2 10) பபௌதீக ைற்றும் கலொசொே வளங்கள்  பதொடர்பில்றல  

2002.2 11) ைண்ணொிப்பு   ைிகவும் பதொடர்புறடயது 

(பசங்குத்தொன சொிவிற்கு 

அண்றையில் நீரேொறட 

அறைந்துள்ளது. ) 
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2002.2 12) ைண் ைொசறடதல்    பதொடர்புறடயது   

2002.2 13) ைண் அகழ்வு    பதொடர்புறடயது   

2002.2 14) கற்கள் சிறதக்கப்படல்    பதொடர்புறடயது   

2002.2 15) வொகனங்கறளயும் 

இயந்திேசொதனங்கறளயும் பேொைொித்தல்  

 பதொடர்புறடயது   

2002.2 16) பபொது ைக்களுக்கு தறட ஏற்படல்  பதொடர்புகள் குறறவு  

2002.2 17) ரசறவகள் ைற்றும் வீதி இருைருங்கிலும் 

உள்ள வசதிகள்  

பதொடர்புறடயது (வீதி 

அறைந்துள்ளது)  

2002.2 18) கொட்சிப்படும் சுற்றொடல்  

ரைம்படுத்தப்படல்  

 

ைிகவும் பதொடர்புறடயது 

(வீதியின் இயற்றக அழகுறடய 

உணர்ச்சிபூர்வ பகுதிகளில்)    

2002 -5. சுற்றொடல் 

கண்கொணிப்பு 

அலுவல்கள்  

அடிப்பறட ஆய்வுகள் (வளி,நீர், 

ஒலி,அதிர்வுகள், பவடிப்புகள் பற்றி 

ஆய்வுகள்)  

 நிறலய ரைற்பொர்றவத் 

திட்டத்றதப் பொர்க்கவும்.  

நிர்ைொணிப்புகள் ரைற்பகொள்ளப்படும் 

சந்தர்ப்பத்தில்   நடொத்தப்படும் 

ஆய்வுகள்(வளி,நீர், ஒலி,அதிர்வுகள், 

பவடிப்புகள் பற்றி ஆய்வுகள்) 

நிறலய ரைற்பொர்றவத் 

திட்டத்றதப் பொர்க்கவும். 

பசயற்படும் கட்டத்தில் 

ரைற்பகொள்ளப்படும் ஆய்வுகள்  

ைொற்றீடு  

அறிக்றகயிடுதல் ைற்றும் அறிக்றககறள 

பேொைொித்தல்   

பதொடர்புறடயது 

2003. ரவறலயில் ஈடுபடும் நிறலயும் சமூக சுகொதொே பொதுகொப்பும்  

2003.2 பொதுகொப்பு வழங்கலும் தகவல் 

பொிைொற்றமும்  

ைிகவும் பதொடர்புறடயது( 

நிறலயற்ற சொிவுகள்/ 

பொதசொொிகள்/இயந்திேசொதனங்கள்)  

2003.3 சிறுவர் ஊழியமும் பலவந்தைொக 

பபறப்படும் ஊழியமும்  

 பதொடர்புறடயது   

2003.4 பொதுகொப்பு பதொடர்பில் அறிக்றகயிடலும் 

ஆபத்துகள் பற்றி அறிவித்தலும்.  

ைிகவும் பதொடர்புறடயது   

2003.5 பொதுகொப்பு உருப்படிகளும் உறடகளும்  ைிகவும் பதொடர்புறடயது   

2003.6 பொதுகொப்பு பொிசீலறனகள் ைிகவும் பதொடர்புறடயது   

2003.7 முதலுதவி வசதிகள்   ைிகவும் பதொடர்புறடயது   

2003.8 சுகொதொேப் பொதுகொப்புத் தகவல்களும் 

பயிற்சியும்  

ைிகவும் பதொடர்புறடயது   

2003.9 ரவறலப்பலுறவக் குறறக்கும் 

இயந்திேங்களும் தறகறைகறளக் 

பகொண்ட இயக்குநர்களும்  

 பதொடர்புறடயது   

பதொடர்புறடயது:  ஒவ்பவொரு ரவறலத்தளத்திற்கும் பபொதுவொக சம்பந்தப்படும் சுற்றொடல் ைற்றும் சமூக 

முகொறைத்துவத் திட்டைொனது இவ் ரவறலத்தளத்திற்கும் பபொதுவொனது.  

ைிகவும் பதொடர்புறடயது  : ரவறலத்தளத்துடன் பதொடர்புறடய சுற்றொடல் ைற்றும் சமூக முகொறைத்துவ 

திட்டத்தில் அடங்கியுள்ள விடயங்கறள சுற்றொடல்  நிகழ்ச்சித் திட்ட விபேங்கறளத் தயொொிக்கும்ரபொது 

பயன்படுத்துவது பதொடர்பில்  ஒப்பந்தக்கொேர் விரசட கவனம் பசலுத்த ரவண்டும்.  

பதொடர்புபடலொம்: கருத்திட்டத்றதச் பசயற்படுத்தும்ரபொது ஏற்படும் ரதறவகளுக்கு அறைய  சுற்றொடல் 

ைற்றும் சமூக முகொறைத்துவ திட்டம் பயன்படுத்தப்பட ரவண்டும்.  . 

பதொடர்பற்றது: பதொியவந்த விபேங்களுக்கு ஏற்ப அப்பிொிவு இவ் ரவறலத்தளம் பதொடர்பில் 

ஏற்புறடயதொகலொம்.   

ைொற்று:ரதறவப்படுைொயின் ைட்டும் பசயற்படுத்தப்பட ரவண்டும்.  

ைொற்று:: ரதறவப்படுைொயின் ைட்டும் பசயற்படுத்தப்பட ரவண்டும். 
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நிறலய கண்கொணிப்புத் திட்டத்றதப் பொர்க்கவும்: ரவறலத்தளத்துடன் பதொடர்புறடய கண்கொணிப்புத் 

திட்டததில் குறிப்பிட்டுள்ளவொறு கண்கொணிப்பு நடவடிக்றககறள ரைற்பகொள்ளுதல் ஒப்பந்தக்கொேொின் 

பபொறுப்பொகும்.   

கவனத்திற்கு: சுற்றொடல் சமூக முகொறைத்துவ திட்டத்துத்துடன் இணங்கி ஒழுகுதல் ஒப்பந்தக்கொேொின் 

பபொறுப்பொகும்.  

 

 

12.7 ரவறலத்தளத்திற்கொன ஆபத்துகறளக் கட்டுப்படுத்தல்  
 

நிர்ைொணிப்புக் கொலகட்டத்தில் கருத்திட்டத்தினொல் பசயற்படுத்தப்படவுள்ள ரவறலத்தளத்திற்கு 

விரசடைொன ஆபத்துகறளக் கட்டுப்படுத்தும் முறறகள் பின்வருைொறு  

 

பட்டியல் இல.4: நிறலயச் சுற்றொடல் சமூக ைற்றும் சுகொதொே கொப்புகறள கட்டுப்படுத்தும் 

நடபடிமுறறகள்  
 

கட்டுப்படுத்தபடரவண்டிய அம்சம்  கருத்திட்டத்றதச் 

பசயற்படுத்தும் 

கட்டம்  

பபொறுப்பு 

i. நிர்ைொணிப்பு நடவடிக்றககளின்ரபொது  ைண்ணொிப்பினொல் 

ஏற்படும் தொக்கத்றதக் கட்டுப்படுத்தல்  

ைறழக்கொலத்தில் ரவறலத்தளத்தினுள் பவளியொக்கம், சொிவில் 

ைொற்றங்கள் பசய்யப்படல் , ைண் அகழப்படல் ஆகிய 

நடவடிக்றககறளக் கட்டுப்படுத்துைொறு சிபொொிசு 

பசய்யப்படுகின்றது.ஆகரவ ைறழக்கொலம் ஆேம்பிப்பதற்கு முன் 

ரகொறட கொலத்தில் ரைற் பிேரதசத்தின் நிர்ைொணிப்புப் பணிகறள 

பூர்த்தி பசய்வது பதொடர்பில் விரசட கவனம் பசலுத்தப்பட 

ரவண்டும். கருத்திட்டத்றத திட்டைிடும் சந்தர்ப்பத்தில் இது பற்றி 

ஆேொயப்பட ரவண்டும்.  

ரவறலத்தளத்

றத 

தயொர்படுத்தலும் 

நிர்ைொணித்தலும்.  

நிர்ைொணிப்பு 

ஒப்பந்தக்கொேர்  

ii. ஆக்கிேைிப்பு வறககள்:  

iii. ைண்ணொிப்பிறனக் கட்டுப்படுத்துவதற்கொக 

தொவேங்கறளப் பயன்படுத்தும்ரபொது ஆக்கிேைிப்புத் 

தொவேங்கள் பயன்படுத்தப்படலொகொது. மூடு 

தொவேங்கள்  பதொடர்பில் அப்பிேரதசத்றதச் ரசர்ந்த 

தொவேங்கள் பதொிவுபசய்யப்பட ரவண்டும். மூடு 

தொவேங்கறளத்  பதொிவு பசய்யும்ரபொது வன 

சீவேொசிகள் பொதுகொப்புத் திறணக்களத்தின் 

அங்கீகொேம் பபறப்பட ரவண்டும்.  மூடு தொவேங்கள் 

பதொடர்பில்  ைேக் கன்றுகறளப் பபற்றுக்பகொள்ள 

ரதறவயொனரபொது  ஏற்கனரவ அது பற்றி வன 

பொதுகொப்புத் திறணக்களத்திற்கு அறிவிக்கப்பட்டு, 

அவர்களின்  நொற்றுரைறடயிலிருந்து பபற்றுக்பகொள்ள 

முடியும். 

நிர்ைொணித்தலும் நிர்ைொணிப்பு 

ஒப்பந்தக்கொேர் 
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iii. நிர்ைொணிப்பு அலுவல்கள் பதொடர்பில் ரதறவயொன உதவிக் 

கட்டறைப்புகறள அறைப்பதற்கொக ைேங்கறள பவட்டுதல்: 

ஒப்பந்தக்கொேருக்கு எந்தபவொரு கொேணத்றதக் பகொண்டும்  

நிர்ைொணிப்பு அலுவல்கள் பதொடர்பில் அப்பிேரதசத்திலுள்ள 

ைேங்கறள பவட்ட முடியொது. ைிக முக்கியைொன சந்தர்ப்பங்களில் 

தவிர்ந்த  ஏறனய சந்தர்ப்பங்களில்  ஏணி ரபொன்றறவ பதொடர்பில் 

கட்டொயைொக ைேைல்லொத உருக்குப் பபொருட்கள் பயன்படுத்தப்பட 

ரவண்டும். ஒப்பந்தக்கொேொின்  நிபந்தறனகளில் நிர்ைொணிப்புகள் 

பதொடர்பில் அப்பிேரதசத்திலுள்ள ைேங்கள் 

பயன்படுத்தப்படலொகொது என வலியுறுத்தப்பட ரவண்டும். 

. 

ரவறலத்தளத்

றத 

தயொர்படுத்தலும் 

நிர்ைொணித்தலும் 

நிர்ைொணிப்பு 

ஒப்பந்தக்கொேர் 

iv. நிர்ைொணிப்புகளின்ரபொதொன கழிவுப் பபருட்கறள 

பவளிரயற்றல் 

 

நிர்ைொணிப்புகளின்ரபொதொன  கழிவுப் பபொருட்கறள 

பவளிரயற்றல் பதொடர்பில்  ஒப்பந்தக்கொேர் விரசட கவனம் 

பசலுத்த ரவண்டும்.  அவ்வொறொன கழிவுப் பபொருட்கள் 

உருவொகினொல்  அறவ கழுவிச் பசல்லொதவொறு குவிக்கப்பட்டு 

கருத்திட்ட முகொறைத்துவ அலகினொல் அங்கீகொிக்கப்பட்ட 

பபொறிமுறறக்கு அறைய பவளிரயற்றப்பட ரவண்டும் . 

நிர்ைொணிப்புக் கழிவுகறள அருகிலுள்ள நீரேொறடக்கு அல்லது 

தொவேத் பதொகுதிக்குள் பவளிரயற்றப்படலொகொது.  

 

ரவறலத்தளத்

றத 

தயொர்படுத்தலும் 

நிர்ைொணித்தலும் 

நிர்ைொணிப்பு 

ஒப்பந்தக்கொேர் 

v. வீதி வனஒதுக்கங்களில்  நிர்ைொணிப்புகள் 

ரைற்பகொள்ளப்படுவதொல் வொகன பநறிசறலக் கட்டுப்படுத்தல் 

பதொடர்பில் முழுறையொன ஒப்பந்தபைொன்று ஒப்பந்தக்கொேொின் 

அறிக்றகயில் குறிப்பிடப்பட ரவண்டும்.  

நிர்ைொணித்தலும் நிர்ைொணிப்பு 

ஒப்பந்தக்கொேர் 

vi. தூசுக் கட்டுப்பொட்டு வடிகறளப் பொவித்தல்  

அதிகளவிலொன தூசு அல்லது வளி உருவொக்க பசயற்பொடுகள் 

எதிர்ப்பொர்க்கப்படுைொயின் விரசட வடிகள் பொவிக்கப்பட ரவண்டும்.  

 

ரவறலத்தளத்

றத 

தயொர்படுத்தலும் 

நிர்ைொணித்தலும் 

நிர்ைொணிப்பு 

ஒப்பந்தக்கொேர் 

vii. நிர்ைொணிப்பு அலுவல்களுக்கொன நீர்  

நிர்ைொணிப்புகளுக்குத் ரதறவயொன நீர் அங்கீகொிக்கப்பட்ட 

இடங்களிலிருந்து ைட்டுரை பபறப்பட ரவண்டும்.  

 

ரவறலத்தளத்

றத 

தயொர்படுத்தலும் 

நிர்ைொணித்தலும் 

நிர்ைொணிப்பு 

ஒப்பந்தக்கொேர்  

viii. சமூக நீர் வழங்கல்  

நிறலயற்ற சொிவிற்கு அருகிலுள்ள  நீர்க்குழொய்க்கு நிர்ைொணிப்புக் 

கட்டத்தின்ரபொது  தொக்கம் ஏற்படொதவறகயில் சொியொக 

பபொறுத்தப்பட ரவண்டும்.     

 

ரவறலத்தளத்

றத 

தயொர்படுத்தலும் 

நிர்ைொணித்தலும் 

நிர்ைொணிப்பு 

ஒப்பந்தக்கொேர்  

ix. ரபொக்குவேத்து பதொடர்பில் ஏற்படக்கூடிய பொதிப்புகள்  

 

ரபொக்குவேத்துக்கு ஏற்படக்கூடிய பொதிப்புகள்(விரசடைொக வீதிகள் 

தற்கொலிகைொக மூடப்பட ரவண்டிய நிறல ஏற்படல், வொகன 

பநறிசல்கள் ஏற்படும் நிறல)  

 

இவ் ரவறலத்தளத்திற்கொன முகொறைத்துவத் திட்டத்திற்கு  

அறையஒப்பந்தக்கொேேொல் பின்பற்றப்படும் முறறொயொன வொகன 

கட்டுப்பொட்டு முறறபயொன்று இருக்க ரவண்டும். வீதி 

ரவறலத்தளத்

றத 

தயொர்படுத்தலும் 

நிர்ைொணித்தலும் 

நிர்ைொணிப்பு 

ஒப்பந்தக்கொேர்  
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விபத்துகறள கொட்டும் சைிஞ்றைகள்/ விளம்பே பலறககள், 

பயிற்சிபபற்ற  நிேந்தே கொவற்கொேர்கள் உட்பட்ட முறறயொன வீதி 

பொதுகொப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டபைொன்று உள்ளடக்கப்பட ரவண்டும்.  

x. பதொழிலொளர்களின் சுகொதொேப் பொதுகொப்பு  

ரவறளத்தள  பதொழிலொளர்களுக்கு அதிக ஆபத்தொன 

சூழ்நிறலயில் ரவறலயில் ஈடுபடரவண்டிய நிறல ஏற்படுவதொல் 

சுற்றொடல் ைற்றும் சமூக முகொறைத்துவ திட்டத்துக்கு அறைய 

பசயற்படுவதற்கு ஒப்பதக்கொேருக்கு உள்ள பபொறுப்பு பற்றி 

ஆவணத்தின் B பிொிவின் “  ரவறலபசய்யும் நிறலறைகளும் 

சுகொதொே பொதுகொப்பு”  கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சிபொொிசுகள் 

கட்டொயம் பின்பற்றப்பட  ரவண்டும்.   அத்துடன் ைறழக்கொலத்தில் 

நிறலயற்ற சொிவுகளில் ரவறலயில் ஈடுபடல்்  ைிகவும் 

ஆபத்தொனதொக இருப்பதொல் ரபொதியளவு கொலத்திற்கு ரவறல 

நிறுத்தப்பட  ரவண்டும். பதொழிலொளர்கள் ைற்றும் பொதசொொிகளின்  

பொதுகொப்பிறன உறுதிபசய்வதற்கொக தேைொன ஆபத்திறன 

கொட்டும் சைிஞ்றையும் முழுரநேம் ரவறலயில் ஈடுபடும் 

கொவற்கொேர் நியைிக்கப்படலும் சிபொொிசு பசய்யப்படுகின்றது. 

ஆபத்தொன இடங்களில் பொதுகொப்புத் தறடகளும் பொதுகொப்பு 

வறலகறளயும் பபொறுத்துவதொல் பதொழில்ளர்கள் ைற்றும் 

பொதசொொிகள் ைீது கற்பொறறகள் விழுவறதத் தடுக்க முடியும்.  

ரவறலத்தளத்

றத 

தயொர்படுத்தலும் 

நிர்ைொணித்தலும் 

நிர்ைொணிப்பு 

ஒப்பந்தக்கொேர்  

xi. பணிபுொியும் ரநேம் 

நிர்ைொணிப்புகள் பகல் ரவறளயில் ைட்டுரை  ரைற்பகொள்ளப்பட 

ரவண்டும். பொதுகொப்புப் பிேச்சிறனகள், ஒலி ைற்றும் அதிர்வுகளொல் 

வனசீவேொசிகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய பொதிப்பிறனக் 

கட்டுப்படுத்துவதற்கொக எக்கொேணம் பகொண்டும் பி.ப.6 ைணியின் 

பின் ரவறல பசயற்வதற்கு அங்கீகொேைளிக்கப்படொது.  

 

நிர்ைொணிப்புக் 

கட்டம்  

நிர்ைொணிப்பு 

ஒப்பந்தக்கொேர்  

x.ைக்களுக்கு ரவறலத்தளத்திற்கு பிேரவசித்தல் அல்லது 

அதற்கூடொக பயணிப்பதற்கொன அவசியங்கள்  

  

ஒப்பந்தக்கொேொின் பூேணகொல கொவற்கொேேொல் , அறிவிக்கப்படல் 

ைற்றும் அபொய அச்சுறுத்தல் பலறககள் ஆகியவற்றின் உதவியுடன் 

அனுைதியின்றி ரவறலத்தளத்தினுள் பிேரவசித்தல்  

தறடபசய்யப்பட ரவண்டும்.  

 

ரவறலத்தளத்

றத 

தயொர்படுத்தலும் 

நிர்ைொணித்தலும் 

நிர்ைொணிப்பு 

ஒப்பந்தக்கொேர்  

xi. நிர்ைொணிப்புகறள ரைற்பகொள்ளும் கொலகட்டத்தில் புலப்படும் 

ைொசறடதறல கட்டுப்படுத்தும் வறகயில்  ரவறலத்தள பிேரசதம் 

பேொைொிக்கப்பட ரவண்டும்.  

 

ரவறலத்தளத்

றத 

தயொர்படுத்தலும் 

நிர்ைொணித்தலும் 

நிர்ைொணிப்பு 

ஒப்பந்தக்கொேர்  
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xii. திறந்த பவளிகளில் ைலம் கழித்தல் ைற்றும் கழிவுகறள 

பவளிரயற்றுதல்  

நீர் ைற்றும் நில ைொசறடதல் பிேச்சிறனகறள பின்வருைொறு 

கட்டுப்படுத்த முடியும்.  

i. நீர் ைொசறடதல், நீொினொல் ஏற்படும் ரநொய்கள், திறந்த 

இடங்களில் கழிவுகறள பவளிரயற்றல் ஆகியவற்றொல் கீழ் 

பகுதியிலுள்ள நீர் பொவறண பதொடர்பில் ஏற்படும் 

பொதிப்புகள் பற்றி அறிவுறுத்தல்.  

ii. ரவறலத்தள  பதொழிலொளர்களுக்கு  ரவறலத்தளததிற்கு 

அண்றையில் ைொசலகூட வசதிகறள வழங்கல்.  

iii. ஊழியர்களின் துப்பேவு ஏற்பொடுகள் பதொடர்பில் 

கவனித்தல் ைற்றும் கண்கொணித்தல்.  

iv. இவ் ஒப்பந்தங்கறள ைீறும் ஊழியர்கறளத் தண்டித்தல்..  

v. ஊழியர்களுக்கு றவததளததினுள் துப்பேவு ஏற்பொட்டு 

வசதிகறள பபற்றுக்பகொடுப்பதுடன் துப்பேவு ஏற்பொட்டு 

கழிவுப்பபொருட்கள் முறறயொக அகற்றப்பட ரவண்டும்.  

ரவறலத்தளத்

றத 

தயொர்படுத்தலும் 

நிர்ைொணித்தலும் 

நிர்ைொணிப்பு 

ஒப்பந்தக்கொேர்  

xiii. அனுைதியின்றி ரவட்றடயொடல், இயற்றக சூழறல பொதுகொக்கும் 

பபொறுப்பு, சட்டத்றத ைீறுபவர்களுக்கு வழங்கப்படும் 

தண்டறனகள் பற்றி பணியொட்பறொகுதிக்கு அறிவுறுத்தப்பட 

ரவண்டும்.   

ரவறலத்தளத்

றத 

தயொர்படுத்தலும் 

நிர்ைொணித்தலும் 

நிர்ைொணிப்பு 

ஒப்பந்தக்கொேர்  

xiv. கொட்டுத்தீ  

கொட்டுத்தீ ஏற்படுவதற்கு கொணைொக அறையக்கூடிய  நடத்றதகள், 

இயற்றக வளத்றதப் பொதுகொக்கும் சுற்றொடல் பதொடர்பொன 

பபொறுப்பு, ரவண்டுபைன்று  தீறவப்புகளுக்கு எதிேொகவுள்ள 

சட்டத்திட்டங்கள் பற்றி ஒப்பந்தக்கொேொின் பணியொட்பறொகுதிறய 

விழிப்பூடடல். ரவறலத்தளத்தினுள் தீறவப்பிறன தறட பசய்தல்  

 

ரவறலத்தளத்

றத 

தயொர்படுத்தலும் 

நிர்ைொணித்தலும் 

நிர்ைொணிப்பு 

ஒப்பந்தக்கொேர்  

 

 

12.8 ைக்களுக்கு ரவறலத்தளத்திற்குள் பிேரவசிப்பதற்கு அல்லது அதன் ஊடொக பயணம் 

பசய்வதற்கொன அவசியம் ஏற்படல்  

குறிப்பிட்ட ரவறலத்தளத்தின் நிர்ைொணிப்பு கட்டங்களில் பின்வரும் கண்கொணிப்புத் திட்டம் 

பசயற்படுத்தப்பட ரவண்டுபைன வலியுறுத்தப்படுகின்றது.அத்துடன் சுற்றொடல் ைற்றும் சமூக 

முகொறைத்துவ திட்டத்துக்கு அறைய ஒப்பந்தக்கொேொின் பபொறுப்புக்கள் என்ற ஆவணத்தில் 

உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள நடபடிமுறறகள் பசயற்படுத்தப்பட ரவண்டும். 

.  

 

பட்டியல் 5: சுற்றொடல் ைற்றும் சமூக கண்கொணிப்புத் திட்டம் , நிர்ைொணிப்புக் கட்டம்  

கற்கொணித்தலின் 

அவசியம்   

தேங்கள்  முறறகளின் எண்ணிக்றக     

i. அடிப்பறட 

அவதொனிப்புகள்  

நீரேொறடயின் நீொின் தேம் 

ரவறல ஆேம்பிக்கப்பட முன்  அதி 

ஆபத்துறடய வீடுகளின்  பவடிப்புகளறப் 

பொிசீலித்தல் 

நிலநடுக்கம் 

பின்னணியில் ஒலிறய அளத்தல்  

வளியின் தேம்(துகள்கள்) 

ஒருமுறற * 

- 

- 

ஒருமுறற * 

ஒருமுறற * 
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ii. நிர்ைொணிப்பு 

அலுவல்கள் 

நறடபபறும்ரபொது  

நீரேொறடயின் நீொின் தேம் 

 

சொிவு பவட்டப்படும் கொலத்தினுள் 

(ஒவ்பவொரு ைொதமும்)   

அதி ஆபத்துறடய வீடுகளின்  

பவடிப்புகறளப் பொிசீலித்தல் 

 

- 

நிலநடுக்கம் - 

நிர்ைொணிப்புகளொல் எழும் இறேச்சல்  

 

அதிக ஒலி எழும்பும் கொலத்தில் * 

வளியின் தேம்(துகள்கள்)  ைொதம் ஒருமுறற *   

iii. வொனகனங்களொல் 

ஏற்படும் 

ைொசறடவுகள்  

சம்பந்தப்பட்ட இயந்திேசொதனங்கள் / வொகனங்கள் பதொடர்பிலொன வளி 

ைொசறடதல் பற்றிய பொிரசொதறன சொன்றிதழ் இருக்க ரவண்டும்.- ஆரலொசகொின் 

ரவறலத்தள பபொறுப்பொளேொன சுற்றொடல் ைற்றும் சமூக உத்திரயொகத்தேொல் 

பொிசீலறன பசய்யப்பட ரவண்டும்.   

iv. கண்கொணிப்பு 

நிறுவனம்  

* பவடிப்புகள் சம்பந்தைொன ஆய்வுகள் தவிர்ந்த ஏறனய தேங்கள் பதொடர்பில் 

ைத்திய சுற்றொடல் அதிகொே சறபயில் பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ள பபொறுத்தைொன 

சுயொதீன கண்கொணிப்ப நிறுவனபைொன்று.  

** கருத்திட்ட முகொறைத்துவ நிறுவனத்தினொல் ஏற்றுக்பகொள்ளக்கூடிய  

நிறுவனபைொன்றினொல் பவடிப்புகள் பற்றிய ஆய்வுகள் நடொத்தப்பட ரவண்டும் 

v. அறிக்றகயிடலின் 

அவசியங்கள்   

நீொின் தேம் – ைத்திய சுற்றொடல் அதிகொே சறபயினொல் 

பிேகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ள தேத்தடுன் தற்பபொதுள்ள நீொின் தேத்திறன 

ஒப்பிடல். , 2017  

ரவறல ஆேம்பிக்கப்பட முன்  அதிக ஆபத்துறடய வீடுகளின் பவடிப்புகள 

பொிசீலறன பசய்தல்  - பதொழிற்துறறசொர்ந்த அறிக்றகயொக இருக்க ரவண்டும்.  

நில அதிர்வு – இயந்திேசொதனங்கள், நிர்ைொணிப்பு அலுவல்கள் ைற்றும் வொகன  

ரபொக்குவேத்து பதொடர்பிலொன  தேங்கள், ைததிய சுற்றொடல் அதிகொே  சறப .  

பின்னணி உலிறய அளத்தல் – அதி விரசட வர்த்தைொனி அறிவித்தல் இலக்கம் 

.924.1, ரை 23,1996, ைததிய சுற்றொடல் அதிகொே  சறப 

வளியின் தன்றை- துகள்களுடன் பதொடர்புறடய -  2008 ஆகஸ்ட் 15 இலக்க 

1562/22 அதி விரசட வர்ததைொனியின் கீழ்  விதிக்கப்பட்ட  ரதசிய வொயு ைண்டல 

வளியின் தேங்கள்-  இலங்றக ைததிய சுற்றொடடல் அதிகொே றசப.  . 

 

13. ரவறலத்தளத்தின் முறறப்பொடுகறள தீர்த்துறவக்கும் பபொறிமுறற:  
 

சுற்றொடல் ைற்றும் சமூக முகொறைத்துவ சட்டகத்தின் சிபொொிசுகளுக்கு அறைய பசயற்பட ரவண்டும்.   

14.   தகவல்கறள பவளிப்படுத்தல்  
 

பின்வரும் பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவொேொக சுற்றொடல் ைற்றும் சமூக தகவல்கறள பின்வரும் 

ைொதிொிகளுக்கு அறைய பின்வரும் நிறுவனங்கள் ைற்றும் அறைப்புகளுக்கு பவளியிடுதல் 

கருத்திட்ட முகொறைத்துவப் பிொிவின் பபொறுப்பொகும்.  

 

 

பட்டியல் 6: தகவல்கறளப் பபற்றுக்பகொள்ளும் ரயொசறனத் திட்டம்  

தகவல்கள்  உத்ரதச நிறுவனங்கள்   தகவல்கறள பவளியிடும் முறற  

i. கருத்திட்டம் (ரவறலத்தள 

விபேங்கள், 

ைொவட்ட CEA, DFC, DWLC, 

ைொவட்ட பசயலொளர், பிேொந்தி 

பசயலொளர் , RDA, அேசொங்க 

கூட்டங்கள், ைொவட்ட 

ஒருங்கிறணப்புக் குழு, 

அங்கீகொேம் ைற்றும் விருப்பம் 



29 

திட்டம்,பசயற்படுத்தும் 

ஏற்பொடுகள்) 

கொணி உொிறையொளர்கள்,  ைொவட் 

ைட்டத்திலொன ரவறு 

முகவேொண்றைகள்,  NBRO 

ைொவட்ட பசயலகம், AIIB 

பதொடர்பில் 

றகச்சொத்திடுவதற்கொக 

சம்பந்தப்பட்ட அறிக்றகறய 

முன்றவத்தல், அங்கீகொித்தல் 

ைற்றும் விருப்பம் பதொிவித்தல் 

ii. சுற்றொடல் ைற்றும் சமூக 

முகொறைத்துவத் திட்டம்.  

ைொவட்ட CEA, DFC, DWLC, 

AIIB,   

கூட்டங்கள், ைொவட்ட 

ஒருங்கிறணப்புக் குழு, 

அங்கீகொேம் ைற்றும் விருப்பம் 

பதொடர்பில் 

றகச்சொத்திடுவதற்கொக 

சம்பந்தப்பட்ட அறிக்றகறய 

முன்றவத்தல், அங்கீகொித்தல் 

ைற்றும் விருப்பம் பதொிவித்தல் 

iii. 8.2.16 நிர்ைொணிப்பு 

நடவடிக்றககள் 

ரைற்பகொள்ளப்படும்ரபொது 

பதொழிலொளர்களின் 

பொதுகொப்பு  

பபொறுத்ைொன ைொவட்ட CEA, 

DFC, DWLC, AIIB  ைற்றும் 

சம்பந்தப்பட்ட தேப்பினர்.  

முன்ரனற்ற கூட்டங்கள், விரசட 

கூட்டங்கள், சம்பந்தப்பட்ட 

அறிக்றகறய முன்றவத்தல்  

iv. சுற்றொடலின் 

பபொறுத்தம்,ஊழியர்களின் 

சுகொதொே ைற்றும் பொதுகொப்பு 

பதொடர்பில் ரவறலத்தளத்றத  

ைொவட்ட   CEA, DFC, DWLC, 

RDA, பிேொந்திய பசயலொளர், 

பபொலிஸ், அேசொங்க கொணி 

உொிறையொளர்கள், கிேொை 

உத்திரயொகத்தர், ைொவட் 

பசயலகம் NBRO, AIIB ைற்றும் 

சம்பந்தப்பட்ட தேப்பினர். 

எழுத்துமூல ைற்றும் வொக்குமூல 

பதொடர்புகள் , சம்பந்தப்பட்ட 

அறிக்றகறய முன்றவத்தல் 

v. ES விடயங்கள் பதொடர்பில் 

முன்ரனற்ற ைீளொய்வுக் 

கூட்டத்தில் 

ரைற்பகொள்ளப்பட்ட 

தீர்ைொனங்கள்  

ைொவட்ட   CEA, DFC, DWLC, 

RDA, பிேொந்திய பசயலொளர் , 

பபொலிஸ், அேசொங்க கொணி 

உொிறையொளர்கள், கிேொை 

உத்திரயொகத்தர், ைொவட் 

பசயலகம் NBRO, AIIB ைற்றும் 

சம்பந்தப்பட்ட தேப்பினர். 

எழுத்துமூல ைற்றும் வொக்குமூல 

பதொடர்புகள் , சம்பந்தப்பட்ட 

அறிக்றகறய முன்றவத்தல் 

vi. முறறப்பொடுகறள 

தீர்த்துறவக்கும் 

பபொறிமுறற  

சம்பந்தப்பட்ட தேப்பினர்., AIIB எழுத்துமூல ைற்றும் வொக்குமூல 

பதொடர்புகள் , சம்பந்தப்பட்ட 

அறிக்றகறய முன்றவத்தல் 
 

vii. முறறப்பொடுகறள 

தீர்த்துறவக்கும் 

பபொறிமுறற  

சம்பந்தப்பட்ட தேப்பினர்., AIIB எழுத்துமூல ைற்றும் வொக்குமூல 

பதொடர்புகள் , சம்பந்தப்பட்ட 

அறிக்றகறய முன்றவத்தல் 
 

viii. முறறப்பொடுகறள 

தீர்த்துறவக்கும் 

பபொறிமுறற  

சம்பந்தப்பட்ட தேப்பினர்., AIIB 

பதொடர்புகள் , சம்பந்தப்பட்ட 

அறிக்றகறய முன்றவத்தல் 
 

 

 

பட்டியல் 7: ஆரலொசறன நிறுவனங்களின் ஊடொக திேட்டப்பட்ட தகவல்களின் நிறல  

திகதி   நிறுவனம்     தகவல்கறளப் 

பபற்றுக்பகொள்வதற்கொக 

பதொடர்புபகொண்டவர்கள்    

 

08/08/ 2018 - 10.30 

ைணிக்கு  

 

 

வீதி அபிவிருத்தி அதிகொே சறப  திரு. WPGL ரவேஜீவ – 

நிறறரவற்றுப் பபொறியியலொளர்   

08/08/ 2018 - 13.00 

ைணிக்கு  

 

 

வன பொதுகொப்புத் திறணக்களம்.  திரு எஸ். ரதவரக,  வன சீவேொசிகள் 

உத்திரயொகத்தர் 
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09/08/2018 - 10.00 

ைணிக்கு  

 

 

 

ைத்திய சுற்றொடல் அதிகொே சறப திரு K G.D.N கிொிஎல்ல- பணிப்பொளர் 

-CEA இேத்தினபுொி ைொவட்டம்  

 

09/08/2018 - 13.00 

ைணிக்கு 

வன சீவேொசிகள் பொதுகொப்புத் 

திறணக்களம்.  (DWLC) 

திரு ைன்ஜுல வித்தியொேத்ன, 

வனசீவேொசிகள் உத்திரயொகத்தர்- 

இேத்தினபுொி  

 

09/08/2018 - 14.00 

ைணிக்கு 
கோணி சீர்த்ேிருத்ே ஆலணக்குழு   பசல்வி துல்ைினீ பட்பபந்தி ஆேச்சி, 

அலுவலக உதவியொளர்.  



i 

  

  பின்னிறணப்பு I:  கருத்ேிட்டப்  ிரபேசத்ேின் டுபரோன கோட்சி  

 

 



ii 

பின்னிறணப்பு II:  கருத்ேிட்டப்  ிரபேசத்ேின் டுபரோன கோட்சிகள்  

 

 

 

படம் அ:நிறலயற்ற சொிவின்  ரைற்பகுதியும் கீழ் 

பகுதியும்.  

படம் ஆ: நிறலயற்ற சொிவின்  ரைற்பகுதியில் 

கொணப்படும் பசடிகள்  

 

 

படம் இ: கருத்திட்டம் பதொடர்பில் ரதசிய கட்டிட 

ஆேொய்ச்சிகள் அறைப்பின் குழுபவொன்று  

ைக்களுடன் கலந்தொரலொசித்தல் . 

படம் ஈ: சிறதவுகள் பொய்ந்து பசன்றதொல் 

தறடப்பட்டுள்ள இயற்றக கொல்வொய் ைற்றும்; 

பசழித்து வளர்ந்துள்ள நீேக தொவேங்கறள 

அவதொனித்தல்   
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பின்னிறணப்பு III : தேப்பினொின் ஆரலொசறன பற்றிய அறிக்றக :இேத்தினபுொி ைொவட்டம் 

திகதி 08/08/2018 , 09/08/2018 

நிறுவனம்  
ஒருங்கிறணப்பு 

உத்திரயொகத்தொின் 

பபயரும் பதவியும்.  

ஆேொயப்பட்ட விடயங்கள் 

வீதி 

அபிவிருத்தி 

அதிகொே சறப  

திரு. WPGL 

ரவேஜீவ- -

நிறறரவற்றுப் 

பபொறியியலொளர்.  

✓ இப் பிேரதசம் இேத்தினபுொி- அவிசொவறல பிேொந்திய வீதி 

அபிவிருத்தி அதிகொே சறபக்குச் பசொந்தைொனது.இது 

பதொடர்பில் வீதி அபிவிருத்தி அதிகொே சறபக்கு எவ்வித 

எதிர்ப்புர்களும் இல்றல. கருத்திட்டத்தின் அவசியம் 

எடுத்துக்கொட்டப்பட்டுள்ளது.  

✓ ரவறு விடயங்கள்  

• கருத்திட்டம் பூர்த்தி பசய்யப்பட்டபின் சொியொனமுறறயில் 

றகயளிக்கப்பட ரவண்டும். பொதிப்பு குறறக்கப்பட்டபின் 

வீதி அபிவிருத்தி அதிகொே சறபயினொல் பேொைொிப்பு 

நடவடிக்றககள் ரைற்பகொள்ளப்படும்.  

• நிர்ைொணிப்புகளின்ரபொது ஒப்பந்தக்கொரர் தனிப்பட்ட 

பொதுகொப்பு உபகேணங்கறளப் பொவிக்க ரவண்டுபைன 

வலியுறுத்தப்படுகின்றது.  

• ஒப்பந்தக்கொரர் எல்லொ சந்தர்ப்பங்களிலும் வொகனங்கள், 

பொதசொொிகள், பொதுகொப்பு நடவடிக்றககள், தறடகள், 

பகொடிகள், இேவு ரநே ரவறலகள் பதொடர்பில் 

ைின்பவளிச்சம், ரபொன்ற பொதுகொப்பு வழிமுறறகறளப் 

பின்பற்ற ரவண்டும்..  

✓ நிர்ைொணிப்புகள்/ அகழ்வு இயற்திேங்கள் ைக்களுக்கு தறடயொக 

அறையக்கூடொது.  

வன 

பொதுகொப்புத் 

திறணக்களம் 

திரு.நிைல் S  

ரதவரக– 

வன பொதுகொப்பு 

உத்திரயொகத்தர் 

✓ கருத்திட்டம் பதொடர்பில் வன பொதுகொப்புத் திறணக்களத்தின் 

எதிர்ப்புகள் இல்றல  

இேத்தினபுொி ைொவட்டத்தில் வன பொதுகொப்புப் பிேரதசம் 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.. ஆனொல் சில பேந்த நிலப்பேப்புகள் 

பதொடர்பில் இதுவறே கொணி எல்றலகள் இடப்பட்டில்றல. 

அறவ  LRC இன் கட்டுப்பொட்டுக்குள் உள்ளன. 

வனப்பிேரதசங்கள் அளக்கப்பட்டுவருகின்றன. வனசீவேொசிகள் 

திறணக்களம், தனிப்பட்ட உொிறையொளர்கள் ைற்றும் LRC இற்குச் 

பசொந்தைொன கொணிகள் பதொடர்பில் வன பொதுகொப்புத் 

திறணக்களத்தின் அங்கீகொேம் ரதறவப்படும். தனிப்பட்ட ைற்றம் 

எல்ஆர்சீ கொணிகளின் எல்றலகள் பதளிவில்லொதரபொது வன 

பொதுகொப்புத் திறணக்களத்தின் அங்கீகொேம் பபறப்பட ரவண்டும்.  

 

பவளியொக்கப்படவுள்ள நிலத்றத பசோதறன பசய்து 

நீக்குவதற்குத் ரதறவயொன ைேங்களின் 

சுற்றுவட்டத்றத அளத்தல், நீக்கும் பிேரதசத்திலுள்ள 

வசிப் ிட நிலங்கறள ைதிப்பிடல், வன பொதுகொப்புத் 

திறணக்களத்தின் கடறைகளொகும். அதன் பின் ைேக் 
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கூட்டுத்தொபனத்ேிற்கு அறிக்றகபயொன்று 

அனுப்பிறவக்கப்படும்.. ஒப்பந்ேக்கொேருக்கு 

ைேங்கறள வேட்ட முடிந்தப ோதிலும் அறவ ைேக் 

கூட்டுத்தொபனத்தினொல்  எடுத்துபசல்லப்படும். 18 

பச.ைீட. சுற்றளவிறனயுறடய ைேங்கள் ைேக் 

கூட்டுத்தொபனத்தினொல் எடுத்துச் பசல்லப்படும்.   

✓ கருத்திட்டத்ேின் ைொதிொி வறேபிறன வனபொதுகொப்புத் 

திறணக்கள உத்திரயொகத்தருக்கு வழங்கியபின் அங்கிகொேம் 

பபற்றுக்பகொள்ளப்பட ரவண்டுபைன அவர் குறிப்பிட்டொர்..  

• இது வன நிலப்பகுதிக்கு ைட்டுைின்றி வனத்திற்கு 

அருகிலுள்ள எந்தபவொரு நிலத்திற்கும் பபொதுவொனது, 

கருத்ேிட்டம் வேோடர் ில்  மரங்கள் அல்லது பேறு 

வ ோருட்கலளப் வ ற்றுக்வகோள்ள முடியோது  

• வேடி மருந்துகலளக் வகோண்டு  ோலறகள் 

சிலேக்கப் டும்ப ோது ேிலங்குகளுக்கு  ோேிப்புகள் 

ஏற் டலோகோது. கட்டலமப்பு சோர்ந்ே நிலலப் டுத்தும் 

வ ோறிமுலறயில் சுற்றோடல்பநய மற்றும் கலலயியல் 

ேிட்டங்கள்  ின் ற்றப் ட பேண்டும். 

• மீள்கட்டலமப்பு வேோடர் ில் மரக்கன்றுகலளப் 

வ ற்றுக்வகோள்ேேற்கு முன் அங்கீகோரம் வ றப் ட 

பேண்டும்.  

• ேன  ோதுகோப்புத் ேிலணக்களத்ேினோல்  யிோிடுேேற்கோக 

ேரமோன மரக்கன்றுகலளப் வ ற்றுத்ேந்து கருத்ேிட்டம் 

வேோடர் ில் ஒத்துலைக்க  முடியும்.. 

• மீள் நடுலகக்குப் வ ோறுத்ேமோன ேோேரங்கலள சி ோோிசு 

வசய்ேேற்கோக ேன  ோதுகோப்புத் ேிலணக்களத்ேின் 

அங்கீகோரம் வ றப் ட பேண்டும்.   

✓ LRC அல்லது ேனியோர் கோணிகளில் 1ha க்கு அேிகமோன   

 ரப் ளவுலடய கோணிகலள வேளியோக்குேேற்கு மத்ேிய 

சுற்றோடல்  அேிகோர சல  (CEA) பநரடியோக  ேலலயிடும்.  

✓ LRC அல்லது ேனியோர் கோணிகளில் 1ha க்கு குலறேோன   

 ரப் ளவுலடய கோணிகலள வேளியோக்குேேற்கு மத்ேிய 

சுற்றோடல்  அேிகோர சல  (CEA)  மற்றும் ேன  ோதுகோப்புத் 

ேிலணக்களமும்  பநரடியோக  ேலலயிடும்.  

✓ நீோியல் மற்றும் நிலத்ேடி ேேிேிடங்கலள அளப் ேற்கோக 

சி ோோிசு வசய்யக்கூடிய சில இடங்கள் வேோடர் ில் அேற்கு 

அடிப் லடயோன ஆய்வுகள் பகோரப் டும். கருத்ேிட்டத்லே 

வசயற் டுத்தும்ப ோது சுற்றோடல் அேிகோர சல யினோல்  

அறிக்லககள் பகோரப் டும்.  



v 

Central 

Environmental 

Authority  

திரு.K G.D.N 

கிொிஎல்ல , 

பணிப்பொளர், 

இேத்தினபுொி 

ைொவட்டம். 

- CEA  

✓ பேசிய ேள முகோலமத்துே நிலலயத்ேின் 1996ஆம் 

ஆண்டின்  772/22 ஆம் இலக்க மண்  ோதுகோப்பு 

சட்டத்ேின் கீழ் இரத்ேினபுோி மோேட்டத்ேில் 

எம் ிலி ிட்டிய  ிரபேசம் ேேிர்ந்ே ஏலனய  ிரபேசங்கள் 

உணர்ச்சியுலடய  ிரபேசங்களோக ேர்த்ேமோனி 

அறிேித்ேல் ேிடுக்கப் ட்டுள்ளது.   

✓ ேர்த்ேமோனியின் ஊடோக கருத்ேிட்டத்ேின் 

 ோோியளேிலன கருத்ேிற்வகோள்ளோது  எந்ேவேோரு 

அ ிேிருத்ேி வேோடர் ிலும் அங்கீகோரமளிக்கப் டோது. 

✓ அனர்த்ேங்களின்ப ோது இது ஏற்புலடயேோகோது.. 

✓ கருத்ேிட்டம் வேோடர் ில் அடிப் லட ேினோக்வகோத்து 

(BIQ) பேலேப் டும். 

✓ நீர் ோயும் ேைி சோிேின் கீழ்  குேியில் அலமந்ேிருப் ேோல்  

சுற்றோடல் நிலலலய ப ணும் அேசியம் இல்லல.   

✓ ஒரு  ிரபேசத்லேச் சோர்ந்ே ேோேரங்கள்  

✓ ேிபசட ேசிப் ிடங்கள் இருக்க முடியும் என் ேோல் 

உயிோினங்கள் மற்றும் ேோேரங்கள்  ற்றிய ஆய்வு 

பேலேப் டும்.   

✓ சுற்றோடல் மேிப்பீட்டுக் கருத்ேிட்டம் 

பூர்த்ேிவசய்யப் ட்ட ின் பேறு  ோடு  ற்றி 

ஆரோயப் டபேண்டிய அேசியம் ஏற் டலோம்.  

✓ மத்ேிய சுற்றோடல் அேிகோர சல யின் சி ோோிசின் கீழ்  

அங்கீகோரம் ேைங்கப் டும்.  

09/08/2018 

நிறுவனம்  நிறலயற்ற 

சொிவின் முல் 

ைற்றும் கீழ் 

பிேரதசங்கள்  

ஆரோயப் ட்ட  ேிடயங்கள்  

வனசீவேொசிகள் 

திறணக்களம் 

(DWLC) 

திரு.ைஞ்சுல 

வித்தியொேத்ன, 

வனசீவேொசிகள் 

உத்ரயொகத்தர்- 

இேத்தினபுொி   

 

✓ கருத்ேிட்டம் வேோடர் ில் எேிர்ப்புகள் இல்லல   

✓ அங்கீகோரம் வேோடர் ில்  DWLC  இற்கு அறிக்லக 

முன்லேக்கப் டபேண்டும்.  

✓ ேனசீேரோசிகள் கட்டலளச் சட்டத்ேின் கீழ் 

ேனேிலங்குகளும் ேோேரங்களும் நீக்கப் ட பேண்டும்.  

✓ ேனேிலங்குகளும் ேோேரங்களும் நீக்கப் டும்ப ோது ஒரு 

 ிரபேசத்ேிற்கு ேிபசடமோன, அைியும் ேருேோயில் இருக்கும் 

மற்றும் வசம் ட்டியலில் பசர்க்கப் ட்டலேயோயின்  DWLC 

யின் அங்கீகோரம் வ றப் ட பேண்டும்..  
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கொணி 

சீர்த்திருத்த 

ஆறணக்குழு  

பசல்வி  MS. 

துல்ைினீ 

பட்பபந்தி 

ஆேச்சி, அலுவலக 

உதவியொளர்,  

Staff Assistant  

✓ கோணி சீர்த்ேிருத்ே ஆலணக்குழுேின் கோணி 

ஆலணயோளோிடம் கடிேம் மூலம் அங்கீகோரம் வ றப் ட 

பேண்டும்.  

 

 

 

 

 

 

1. பின்னிறணப்பு IV:  அேச கொணி உொிறையொளர்கள் ைற்றும் சுற்றொடல் நிறுவனங்களின் 

அங்கீகொேத்திறனப் பபற்றுக்பகொள்வதற்கொன உத்ரதச பபொறிமுறற  

 

i. வீதி அபிவிருத்தி அதிகொே சறபயின் திட்டத்றத ஏற்றுக்பகொள்ள ரவண்டும்.:  

 

கருத்திட்டத்றதச் பசயற்படுத்தும் நிறுவனத்தினொல்   ரதறவயொன அங்கீகொேத்திறனப் 

பபற்றுக்பகள்வதற்கொக முறறயொன ரகொொிக்றகயுடன் விளக்கைொன திட்ட அறிக்றகபயொன்று வீதி 

அபிவிருத்தி அதிகொே சறபக்கு முன்றவக்கப்பட ரவண்டும். கருத்திட்ட முகொறைத்துவப் 

பிொிவினொல் ரைற்குறிப்பிட்ட அறிக்றககள் தயொொிக்கப்பட ரவண்டும் என்பதுடன் ஆவணங்கறள 

பிேொந்தி அபிவிருத்தி அதிகொே  சறபக்கு அனுப்பிறவக்க ரவண்டும்.. 

ii. வீதி அபிவிருத்தி அதிகொே சறபயினொல் அங்கீகொிக்கப்பட்டபின், ரவறலத்தளத்திற்குப் 

பிேரவசிப்பதற்கு நிர்ைொணிப்பு கட்டறைப்புகள் ைற்றும் நிலச்சொிறவ நிறலப்படுத்தும் 

பசயற்பொடுகறள பசயற்படுத்துவதற்கொக வீதி அபிவிருத்தி அதிகொே சறப, 

கருத்திட்டங்கறள பசயற்படுத்தும் நிறுவனங்களுக்கிறடரய ஒப்பந்தபைொன்று 

றகச்சொத்திடப்பட ரவண்டும் 

iii. உள்ளடக்கப்டக்கூடிய நிபந்தறனகள்  

• நிறலப்படுத்தும் பசயற்பொடுகறள ரைற்பகொண்டபின் கருததிட்டம் முறறயொக 

றகயளிக்கப்பட ரவண்டும்.  

• நிறலப்படுத்தல் நடவடிக்றககிள்னபின் வீதி அபிவிருத்தி அதிகொே றசபயினொல் 

பேொைொிக்கப்பட ரவண்டும்.   

• நிர்ைொணிப்புகளின்ரபொது ஒப்பந்தக்கொேர் தனிப்பட்ட பொதுகொப்டபு உபகேணங்கறள 

பயன்படுத்த ரவண்டுபைன வலியுறுத்தப்படுகின்றனர்.   

• ஒப்பந்தக்கொேேொல் எந்தபவொரு சந்தர்ப்பத்திலும் வொகனங்கள், பொதசொொிகள்,வொகன 

பொதுகொப்பு நடபடிமுறறகள்,பொதுகொப்பிடங்கள், பகொடிகள் ஏந்துபவர்கள், அேவு 

ரவறள பணிகள் பதொடர்பில் பொதுகொப்பு ைற்றும்  வசதிகள வழங்க ரவண்டும்., ஒளி 

அவசியம் வழங்கப்பட ரவண்டும். 

• பொதுகொப்பொன, வசதியொன வழிகள் அறைக்கப்பட ரவண்டும்.   



vii 

• நிர்ைொணிப்பு கழிவுகள், அகழ்வுப் பபொருட்கள் பபொது ைக்கள் பதொடர்பில் 

அபசௌகொியங்கறள ஏற்படுத்துபறவயொக இருக்கலொகொது.  

 

 

1. சுற்றொடல் பற்றிய விளக்கங்கறளப் பபற்றுக்பகொள்வதற்கொக ைொவட்ட ைத்திய சுற்றொடல் அதிகொே 

சறபயின் அங்கீகொேத்திறன வழங்கும் பபொறிமுறற 

  

i. கருத்திட்டத்திற்கு ஆயத்தைொகும்   கட்டத்தின்ரபொது  PMU வின் சுற்றொடல் சமூக 

ைற்றும் சுகொதொே பொதுகொப்புப் பிொிவினொல், நிறலய    ESMP விறன ஆேொய்ந்து 

கருத்திட்டத்துடன் பதொடர்புறடய  ESMP இல் உள்ளடங்கும் பிொிவுகள் பதொடர்பில் 

ஒவ்பவொரு  கருத்திட்ட பசயற்பொடுகளொல் பொதிப்பிற்கு உள்ளொகும் சுற்றொடல்  

வொன்பேப்பளவு விபேங்கள் அடங்கிய  கருத்திட்ட ரயொசறனப் பத்திேத்றத ைத்திய 

சுற்றொடல் அதிகொே சறபயின் ைொவட்ட பசயலகத்துக்கு றகயளிக்க ரவண்டும்.  

ii. அடிப்பறட தகவல்கள் பற்றிய வினொக்பகொத்பதொன்று(BIQ)  ரைற்குறிப்பிட்ட  

விபேங்களுடன் முன்றவக்க ரவண்டும் 

iii. கருத்திட்டம் பற்றிய கருத்தொய்பவொன்றற ரைற்பகொள்வதற்கொக கருத்திட்ட 

முகொறைத்துவ பிொிவுகள் அறழக்கப்படலொம் 

iv. கருத்திட்டத்தினொல் பின்பற்றப்படரவண்டிய நிறலயத்திற்கு விரசடைொன 

நிபந்தறனகளின் கீழ் கருத்திட்டப் பிரேேறண அங்கீகொிக்கப்படும்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பின்னிறணப்பு- V: ஆய்வுக் குழு பணிப்பொளர் 

 

பபயர்  பதவி ஆய்வுக் குழுவின் பதவிகள் 

TDSVடயஸ் பணிப்பொளர்/ ESSD/NBRO குழுத் தறலவர்  

SAMS திசொநொயக்க சிரேட்ட விஞ்ைொனி/ESSD/NBRO சிரேட்ட சுற்றொடல் விஞ்ைொனி  

பிேபொத் லியனொேச்சி விஞ்ைொனி / ESSD/NBRO சுற்றொடல் விஞ்ைொனி  
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H குசலசிொி பதொழில்நுட்ப உத்திரயொகத்தர்.  

/ESSD/NBRO 

GIS/ைக்களிறட தேவுகள்/ஆய்வு 

உதவியொளர் 

 

 

பின்னிறணப்பு- VI: பட்டியல் 

1. துரேகந்த நிலச்சொிவுடன் பதொடர்புறடய NBROநில ஆய்வறிக்றக- (அறிக்க இலக்கம்-  

NBRO/313500/06/RDO (L1)/17/074) 

2. சுற்றொடல் ைற்றும் சமூக முகொறைத்துவ திட்டத்றதச் பசயற்படுத்துவதற்கு ஒப்பந்தக்கொரருக்கு 

உள்ள பபொறுப்பு பற்றிய கூற்று -AIIB 

3. சுற்றொடல் ைற்றும் சமூக முகொறைத்துவ சட்டகம்.- இலங்றக நிலச்சொிவு அபொயத்றத 

கட்டுப்டுத்தும் கருத்திட்டம்  _AIIB 

4. ைீள் குடியைர்த்தல் திட்டைிடல் சட்டகம்- இலங்றக நிலச்சொிவு அபொயத்றத கட்டுப்டுத்தும் 

கருத்திட்டம்  _AIIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


