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1. அறிமுகம் 
 

இலங்மக அரெொங்கம் ஆெிய உட்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கியிடைிருந்து நொட்டின் ஆறு 
ைொகொணங்களில் உள்ள 11 ைொவட்டங்களில் அதிக ைண்ெரிவு இடருள்ள பகுதிகளில் கொணப்படும் 
பலைற்ற ெொய்வுகமள பலைொக்கி ைண்ெரிவு தணிப்பு நடவடிக்மககமள வைற்சகொள்ளசவன 
கடனுதவிமய வகொரியுள்ளது. இச்செயற்த்திட்டம் ஆெிய உட்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கி 
ைற்றும் இலங்மக அரெொங்கம் ஆகியவற்றின் சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக நலக்கொப்பு 
வதமவப்பொடுகளுக்கமைவொக நமடமுமறப்படுத்தப்பட வவண்டியது கட்டொயைொகும். 
செயற்த்திட்டத்தின் தன்மை ைற்றும் நமடமுமறப்படுத்தப்படும் முமறமை ஆகியவற்மற 
கருத்திற்சகொண்டு சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ ெட்டகம் ஆெிய உட்கட்டமைப்பு 
முதலீட்டு வங்கியின் சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக நலக்கொப்பு சகொள்மகக்கமைவொக 
தயொரிக்கப்பட்டது.  

சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ ெட்டகத்தின் வநொக்கம் செயற்த்திட்டத்திமன 
நமடமுமறப்படுத்தும் வபொது பின்பற்ற வவண்டிய ஆெிய உட்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கி 
ைற்றும் வதெிய சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக நலக்கொப்பு வதமவப்பொடுகள் சதொடர்பிலொன 
வழிகொட்டுதமல வழங்குவதொகும். செயற்த்திட்டத்மத நமடமுமறப்படுத்தும் நிறுவனைொன 
வதெிய கட்டிட ஆரொய்ச்ெி நிறுவனம் சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ ெட்டகத்தின் கீழ் 
தயொரிக்கப்படும் சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 
விடயங்கள் செயற்த்திட்டத்தின் அமனத்து கட்டங்களிலும் நமடமுமறப்படுத்தப்படுவமத உறுதி 
செய்வதுடன் அதனொல் சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூகத்திற்கு ஏற்படக்கூடிய பொதிப்புக்கமள குமறக்க 
நடவடிக்மக வைற்சகொள்ள வவண்டும்.  

சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக பின்னணி ைற்றும் சுகொதொர ைற்றும் பொதுகொப்பு தன்மைகள் 
அமைவிடத்திற்வகற்றவொறு ைொறுபடும். எனவவ அமவ சதொடர்பில் அமைவிட தன்மைக்வகற்ப 
கவனத்திற் சகொள்ளப்பட வவண்டும். எனவவ சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக திட்டைிடல் ெட்டகத்தில் 
குறிப்பிடப்பட்டவொறு அமைவிட தன்மைகளுக்கமைய சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ 
திட்டங்கள் ஒவ்சவொரு செயற்த்திட்ட அமைவிடத்திற்கும் தயொரிக்கப்பட வவண்டும். சுற்றொடல் 
ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ திட்டங்கள் செயற்த்திட்டங்கமள நமடமுமறப்படுத்தும் வபொது 
திட்டைிடல், வடிவமைப்பு, நிர்ைொணம் ைற்றும் செயற்பொட்டு கட்டங்களில் கவனம் செலுத்த 
வவண்டிய சுற்றொடல், ெமூக ைற்றும் சுகொதொர ைற்றும் பொதுகொப்பு முகொமைத்துவ நடவடிக்மககள் 
சதொடர்பில் சவளிப்படுத்துகின்றன.  

2. செயற்திட்ட அணைவிடம் சதொடர்பொன விபரங்கள்  
ைொகொணம்               : Nky; khfhzk;  

ைொவட்டம்                : fSj;jiw  

பிரவதெ செயலகம்         : ghype;jEtu 

கிரொை வெமவயொளர் பிரிவு : 836 D, nfypq;fe;j  

கிரொைம்   : nfypd;fe;j tPjp (Ff;FNs fq;if mizf;F nry;Yk; tPjp) 
அமைவிட குறிப்பு  : சபொதி 7 (அமைவிட இல.113)   

நிலவியல்ெொர் அமைவிடம் : 6.579189 N, 80.3201 E   
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    படம் 1: செயற்திட்ட அமைவிடம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 2: ஆளில்லொ விைொன கருவி மூலம் எடுக்கப்பட்ட அமைவிடத்தின் படம் 
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3.  kz;rhpT mghak; njhlh;ghd tpguq;fs; 

26 itfhrp 2017y; rha;T ghjpg;Gfs; Vw;gl;ld. gUtkioapd;NghJ ghhpa msthd kz;gilahdJ 
cWjpaw;w epiyf;F cs;shfp tPjpNahL ,ize;jjhf ntbg;Gf;fs; Vw;gl;ld. rha;T ghjpg;G 40 
kPw;wh; ePsj;jpw;Fk; 450 rJu kPw;wh; ePsj;jpw;F Vw;gl;lJ. 26°- 35° rha;tpid nfhz;l kiyg;gFjpapd; 
tlfpof;F gFjpa+lhf; tPjp mike;Js;sJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 2: ைண்ெரிவு அபொய வலய வதெப்படத்தில் செயற்திட்ட அமைவிடம் 

  

படம் 3: kz;rhpT gpuNjrj;jpw;Fk tPjpf;Fk; 
,ilapy; fhzg;gLk; tpspk;G Rth; 

படம் 4: rha;T ghjpg;Gpid 
ntspg;gLj;Jk; gpuNjrk; 
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4. இடரிணன குணறக்க ஏற்கனவவ வைற்சகொள்ளப்பட்ட நடவடிக்ணககள் 

,lhpid Fiwg;gjw;fhd eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gltpy;iy. 

5. சுற்றுச்சூழல் சதொடர்பொன விபரைம் 

 fpnsd; Nwh]; ,wg;gh; Njhl;lj;jpy; 26°- 35° nrq;Fj;J rha;tpid nfhz;l epyj;jpy; 

cWjpaw;w fw;ghiwfs; gue;j mstpy; fhzg;gLfpd;wd. 

 ghlrhiyapd; gpd;Gwj;jpy; nfhYtpak; kz;zpy; kz;rhpT fhzg;gLfpwJ. 

 gUtkioapd;NghJ gs;sj;jhf;fpDhlhf kz;jpl;Lf;fs; rhpe;J tpOtjw;fhd tha;g;G cs;sJ. 

 gUtkioapd;NghJ ghlrhiyapd; Kd;Gwj;jpYs;s fPo;Nehf;fpa rha;thd gFjpapy; nts;sk; 

Vw;gLfpwJ. 

 rpwpa mstpyhd rha;Tghjpg;Gf;fs; gyjlitfs; Vw;gl;ld. 

 ,uz;L ePNuhilfs; re;jpf;Fkplj;jpy; gioa kz;rhpT fopTfs; fhzg;gLfpd;wd. 

Nkw;gFjpapy; gy cWjpaw;w fw;ghiwfs; kw;Wk; rpwpa mstpyhd rhpe;JtpOk; jpl;Lf;fs; 

fhzg;gLfpd;wd. 

6.  nraw;jpl;lj;jpd; fPo; eilKiwg;gLj;j vz;zpAs;s eltbf;iffs; 

 gFjpapd; mbg;gFjpf;F rkhe;jpukhf fw;ghiwfs; tpOtij jLf;Fk; tiyfs;; 
mikf;fg;gLk;. 

 Njhl;l nrhFR tPl;bw;F nry;Yk; tPjpf;F rkhe;jpukhf epy Nkw;gug;G> epyj;jb 
tbfhyikg;Gf;fs; mikf;fg;gl Ntz;Lk;. 
 

7. chpa epWtdq;fsplk; mDkjp ngwy; 

7.1 khtl;l nrayhsh; kw;Wk; khtl;l mgptpUj;jp ,izg;G FOtpd; mDkjp     

செயற்திட்டத்மத நமடமுமறப்படுத்த ைொவட்ட செயலொளரின் அனுைதி சபறப்பட வவண்டும். 

அத்துடன் ைொவட்ட அபிவிருத்தி இமணப்புக்குழுவின் அனுைதியும் செயற்த்திட்ட 
முன்சைொழிவுகளுக்கு சபறப்பட வவண்டும். பங்குதொரர் ெந்திப்புக்களின் வபொது கூறப்பட்ட 
பிரச்ெமனகள் ைற்றும் ைொவட்ட அபிவிருத்தி இமணப்புக்குழுவில் கூறப்பட்ட 
முன்சைொழிவுகளும் சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட 
வவண்டும். 

7.2  tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; mDkjp 

i. வதெிய கட்டிட ஆரொய்ச்ெி நிறுவனம் தணிப்பு நடவடிக்மககள் சதொடர்பொன விபரங்கமள 
ைொகொண வதீி அபிவிருத்தி அதிகொரெமபக்கு உத்திவயொகபூர்வைொக ெைர்ப்பிக்கும். 

ii. வதீி அபிவிருத்தி அதிகொரெமபயின் அனுைதி கிமடத்தவுடன் வதீி அபிவிருத்தி 
அதிகொரெமப ைற்றும் செயற்த்திட்டத்மத நமடமுமறப்படுத்தும் நிறுவனங்கள் 
ஆகியவற்றிற்கிமடவய அமைவிட வழிப்பொமத, கட்டமைப்புக்கமள அமைத்தல் ைற்றும் 
தணிப்பு நடவடிக்மககமள நமடமுமறப்படுத்தல் ஆகியன சதொடர்பில் ஒப்பந்தம் 
மகச்ெொத்திடப்படும். 
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 7.3 cs;Suhl;rp rigapd; mDkjp 

i. செயற்த்திட்டத்மத நமடமுமறப்படுத்துவதற்கு முன்னர் chpa cs;Suhl;rp ெமபயின் 
திட்டைிடற்குழுவின் அனுைதி சபறப்படும். 

ii. அபிவிருத்தி அனுைதியின் அடிப்பமடயில் செயற்த்திட்டம் நமடமுமறப்படுத்தப்பட்டமத 
உறுதிப்படுத்த செயற்த்திட்ட நிமறவில் குடிபுகு ெொன்றிதழ் சபறப்படும்.  

7.4 Vida epWtdq;fspd; mDkjp 

i. பிரொந்திய புவிச்ெரிதவியல் அளமவ ைற்றும் சுரங்க பணியகத்தின் அனுைதி ைண், 
பொமறகள் ைற்றும் கனிை சபொருட்களின் வபொக்குவரத்தின் வபொது சபறப்படும். 

ii. செயற்த்திட்டத்தின் வபொது ஏற்படக்கூடிய கழிவுகள் cs;Suhl;rp rigapd; அனுைதியுடன் 
அகற்றப்படும். 

7.5  fhzp chpikahsUld; rl;lhPjpahd ,zf;fg;ghL  

i. கட்டிட ஆரொய்ச்ெி நிறுவனத்திற்கும் கொணி உரிமையொளர்களுக்குைிமடயில் ெட்ட 
ரீதியொன ஒப்பந்தம் மகச்ெொத்திடப்படுவதன் மூலம் கொணிக்குள் நுமழதல், ெிமதவுகமள 
அகற்றல், நிர்ைொண நடவடிக்மககமள நமடமுமறப்படுத்தல் ைற்றும் நீண்டகொல 
பரொைரிப்பு நடவடிக்மககமள வைற்சகொள்ளல் சதொடர்பில் இணக்கப்பொடு 
ஏற்படுத்திக்சகொள்ளப்படும். 

ii. கொணி உரிமையொளர் அல்லது கொணி உரிமையொளர் ெொர்பொக ஒப்பந்தக்கொரருக்வகொ 
அக்கொணியில் கொணப்படும் கட்டமைப்புக்களில் உள்ள சபறுைதியொன சபொருட்கமள 
அகற்ற அனுைதி வழங்கப்படும். 

அட்டவமண  1: அனுைதிகமள சபற்றுக்சகொள்வதற்கொன உத்வதெ கொல எல்மல 

அனுைதி 
ைொதம் 1 ைொதம் 2 

வொ1 வொ2 வொ3 வொ4 வொ1 வொ2 வொ3 வொ4 
ைொவட்ட செயலகம்/ைொவட்ட 
அபிவிருத்தி இணைப்புக்குழுவின் 
அனுைதி 
 செயற்த்திட்ட விபரங்கமள 
ெைர்ப்பித்தல் 

 செயற்த்திட்டம் சதொடர்பில் 
விளங்கப்படுத்தல் 

 சதளிவுமர விளக்கைளித்தல் 
 அனுைதி 

    

    

வதீி அபிவிருத்தி அதிகொர ெணபயின் 
அனுைதி  

 விண்ணப்பத்மத ெைர்ப்பித்தல் 
 கருத்துக்களுக்கு பதிலளித்தல் 
 அனுைதி 

 

 

 

     

திட்டைிடற்குழுவின் அனுைதி  
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அனுைதி 
ைொதம் 1 ைொதம் 2 

வொ1 வொ2 வொ3 வொ4 வொ1 வொ2 வொ3 வொ4 
 செயற்த்திட்ட சுருக்கம் 
உள்ளடங்கலொன பூர்வொங்க திட்டைிடல் 
அனுைதி பத்திரத்மத ெைர்ப்பித்தல் 

 நிபந்தமனகளுடன் கூடிய பூர்வொங்க 
அனுைதி ெொன்றிதழ் அல்லது 
கடிதத்மத வழங்குதல் 

 பூர்வொங்க அனுைதியில் கூறப்பட்டுள்ள 
நிபந்தமனகமள பூர்த்தி செய்து 
அபிவிருத்தி அனுைதிக்கொன 
விண்ணப்பத்மத ெைர்ப்பித்தல் 

 அபிவிருத்திக்கொன அனுைதிமய 
சபற்றுக்சகொள்ளல் 

ஏணனய அனுைதிகள் 

 புவிச்ெரிதவியல் அளமவ ைற்றும் 
சுரங்கப்பணியகம் 

 தனியொர் கொணி உரிமையொளர்களின் 
இணக்கப்பொடு 

 கொணி உரிமையொளர்களுடன் 
ஒப்பந்தத்மத மகச்ெொத்திடல் 
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8. Rw;whly; kw;Wk; r%f Kfhikj;Jt jpl;lk;  

சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ திட்டம் திட்டைிடல், வடிவமைப்பு ைற்றும் நிர்ைொண கட்டங்களில் பின்பற்ற வவண்டிய நலக்கொப்பு 
விடயங்கமள உள்ளடக்கியுள்ளது. 

` சுற்றொடல்/ெமூக பொதிப்புக்கள் தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 
கண்கொைிப்பு 
மூலங்கள் 

சபொறுப்பொன 
தரப்பினர் 

1.  jpl;lkply; fl;lk;     

1.1 kueLif 

செயற்திட்ட நடவடிக்மககள் 
கொரணைொக பொரிய ைரங்கமள 
இழக்க வவண்டிய நிமல 
ஏற்படுவதொல் வொழ்வொதொர இழப்பு 
ைற்றும் ைண்ணரிப்பு வபொன்றமவ 
ஏற்படும் 

உரிய நிறுவனங்களிடைிருந்து 
அனுைதிமய சபற்றுக்சகொள்ளல் 

mDkjp ngwg;gl;l Mtzk; 
NBRO 

பிரவதெ செயலகம் 

1.2 நுமழவுரிமை 
ைற்றும் 
அமெயும் 
தன்மை 

அத்துடன் வொர நொட்களில் 
அலுவலக ைற்றும் பொடெொமல 
வநரங்களின் வபொது வொகன 
வபொக்குவரத்திற்கு தமட 
ஏற்படும். இதனொல் பொதெொரிகள் 
ைற்றும் பயணிகளுக்கு தமடகள் 
ஏற்படலொம். 

ைொற்று வழிப்பொமதமய அமைப்பதன் 
மூலம் வொகன சநரிெமல 
முகொமைத்துவம் செய்யலொம்.  

பொதெொரிகளுக்கு ைொற்றி 
வழிப்பொமதகமள வழங்கல். 
அத்துடன் வியொபொர நடவடிக்மககள் 
சதொடர்ந்தியங்கும் வமகயிலொன 
நடவடிக்மககமள வைற்சகொள்ளல் 
(சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக 
முகொமைத்துவ ெட்டகத்தின் பிரிவு 7ஐ 
வழியுரிமை தமடப்படுதலொல் 
ஏற்படும் இழப்புக்களுக்கொன நஸ்ட 

வபொக்குவரத்து 
சதொடர்பொன ஆய்வு 

NBRO 

RDA,RDD, 

உள்ளூரொட்ெி ெமப 

இலங்மக சபொலீஸ் 
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ஈடு வழங்குதல் சதொடர்பொன 
விபரங்களுக்கு பொர்க்கவும்). 

1.3 ெிமதவுகமள 
அகற்றுதல் 

கட்டிடங்கமள உமடக்கும் வபொது 
உரிய பொதுகொப்பு நடவடிக்மககள் 
வைற்சகொள்ளப்படொவிடின் 
சுகொதொர ெீர்வகடுகள் ைற்றும் 
விபத்துக்கள் ஏற்படலொம் 

செயற்திட்ட திட்டைிடலின் வபொது 
செயற்த்திட்ட நடவடிக்மககள் 
வடீுகளுடன் சதொடர்புபடுவது 
இயன்றவமர தடுக்கப்பட வவண்டும். 

 

ெிமதவுகமள அகற்றுவது 
சதொடர்பில் கொணி 
உரிமையொளருடன் உரிய 
கலந்துமரயொடல் வைற்சகொண்டு 
இணக்கப்பொடு எட்டப்படுதல் 
வவண்டும். 

கொணி உரிமையொளர்கள் 
ைற்றும் வதெிய கட்டிட 
ஆரொய்ச்ெி நிறுவனம் 
இமடவய ெிமதவுகமள 
அகற்றுவதற்கொன 
இணக்கப்பொடு சதொடர்பில் 
ெட்ட ரீதியொன ஒப்பந்தம் 
கட்டொயம் 
மகச்ெொத்திடப்பட 
வவண்டும். 

 

திடீர் கள பரிவெொதமன 

 

ஒப்பந்தக்கொரர் 

 

NBRO 
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    சுற்றொடல்/ெமூக பொதிப்புக்கள் தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 
கண்கொைிப்பு 
மூலங்கள் 

சபொறுப்பொன 
தரப்பினர் 

2. வடிவணைப்பு கட்டம் 

2.1. இயற்மக வள 
முகொமைத்துவம் 
ைற்றும் வளங்கமள 
உரியமுமறயில் 
பயன்படுத்திய 
வடிவமைப்பு 

தொவரங்கமள அகற்றுவது 
ைமழவழீ்ச்ெிமய பொதிக்கும் 

பொரியளவிலொன தொவரங்கமள 
அகற்றும் வபொது 
செயற்த்திட்டத்திற்சகன 
பிரத்திவயகைொன 
வடிவமைப்புக்கமள பின்பற்ற 
வவண்டும். ைரங்கள் ைற்றும் 
தொவர இனங்கமள பொதுகொப்பது 
சதொடர்பில் உரிய கவனம் 
செலுத்தப்பட வவண்டும். 

செயற்த்திட்ட பகுதியில் 
கொணப்படும் 
வளர்ச்ெியமடந்த 
ைரங்கள் சதொடர்பொன 
தகவல் வெகரிப்பு 

 

வடிவமைப்பின் பின்னர் 
கொணப்படும் ைரங்களின் 
வமககள் சதொடர்பொன 
தகவல் வெகரிப்பு 

NBRO 

பிரவதெ செயலகம் 

 

வன பொதுகொப்பு 
திமணக்களம் 

 

2.2. நீர் வளப்பொதுகொப்பு 

 

நில வைற்பரப்பு ைற்றும் நிலக்கீழ் 
நீர் பிரித்சதடுத்தல் 

நீமர பிரித்சதடுக்கும் வபொது அது 
உரிய தரத்தில் கொணப்பட வவண்டும். 

 

கிணற்றின் இருந்து சபறப்படும் நீர் 
விலங்குகள் ைற்றும் அருகிலுள்ள 
ெமூகத்தவர்க்கு பயன்படும் 
வமகயில் வழங்கப்பட வவண்டும் 

நீரின் தரத்திமன ைத்திய 
சுற்றொடல் 
அதிகொரெமபயினொல் 
2017ஆம் ஆண்டு 
சவளியிடப்பட்ட நீர் தர 
நியைங்களுடன் 
ஒப்பிட்டுக்சகொள்ளல் 

ைத்திய சுற்றொடல் 
அதிகொரெமப 

 

NBRO 

2.3. அழகுணர்ச்ெி 
ெொர்ந்த வடிவமைப்பு 

கொட்ெிெொர்ந்த ைொசு 

வடிவமைப்பு ெொர் உணர்ைிகு 
சூழலில் வைற்சகொள்ளப்படும் 
வடிவமைப்பு இயற்மக சூழலுக்கு 
அமைவொன கட்டமைப்புக்கமள 

 NBRO 
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சகொண்டதொக அமைவதுடன் கொட்ெி 
சூழலில் ஏற்படும் ைொெமடதமலயும் 
குமறக்க கூடியதொக கொணப்பட 
வவண்டும். வைலும் உரிய தணிப்பு 
நடவடிக்மககமள சதரிவு செய்யும் 
வபொது நிலவடிவமைப்பொளரின் 
உதவி சபற்றுக்சகொள்வது ெிறந்தது. 

2.4 சூழலுக்கிமெவொன 
பசுமை வடிவமைப்பு 

 

செயற்திட்ட வடிவமைப்பு ைற்றும் 
நிர்ைொண சபொருட்கள் கொரணைொக 
விலங்கு ைற்றும் தொவர சூழல் 
பொதிக்கப்படலொம்.  

 

பசுமை சூழல் வடிவமைப்பு 
சதொடர்பில் இயன்றவமர கவனம் 
செலுத்தப்பட வவண்டும். உதொரணம்: 
ைண்ணரிப்பு ைற்றும் ஊடுருவும் 
தொவர இனங்கமள கட்டுப்படுத்த 
உள்ளூர் தொவர இனங்கள் 
இயன்றளவு பயன்படுத்தப்பட 
வவண்டும்.  

 NBRO 

2.5 ைண்ணரிப்பு 
கட்டுப்பொடு 

பிரித்சதடுக்கப்படும் நீர் ைதகுகள் 
மூலைொக நீவரொமடகளுக்கு 
அனுப்பப்படலொம். 
ைமழக்கொலங்களில் குறித்த 
வடிகொல்களில் நீவரொட்டம் 
அதிகைொக கொணப்படுவதொல் 
ஓமடப்படுமககளில் அரிப்பு 
ஏற்படலொம். 

இயற்மக நீவரொமடகளுக்குள் 
வடிந்வதொடும் நீர் செல்வதற்கு 
முன்னரொக அதன் வவகத்மத 
கட்டுப்படுத்த உரிய தமடகள் 
பயன்படுத்தப்பட வவண்டும். தணிப்பு 
நடவடிக்மககள் வைற்சகொள்ளப்படும் 
பகுதிக்கருகில் நீவரொமடகள் 
கொணப்படுைொயின் இத்தமகய 
வவகத்தமடகள் செயற்த்திட்ட 
வடிவமைப்பில் உள்ளடக்கப்பட 
வவண்டும். 

பிரித்சதடுக்கப்படும் நீர் 
ைதகுகள் மூலைொக 
நீவரொமடகளுக்கு 
அனுப்பப்படலொம். 
ைமழக்கொலங்களில் 
குறித்த வடிகொல்களில் 
நீவரொட்டம் அதிகைொக 
கொணப்படுவதொல் 
ஓமடப்படுமககளில் 
அரிப்பு ஏற்படலொம். 
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2.6. நீர் வழங்கல் 
ைற்றும் ைின் 
வமலயமைப்பு 

ைின்ெொர வமலயமைப்பு 
செயற்த்திட்ட பகுதி ஊடொக 
செல்வதன் கொரணைொக நிர்ைொண 
நடவடிக்மககளின் வபொது 
ைின்ெொர துண்டிப்புக்கள் 
ஏற்படலொம். 

ைின்ெொர இமணப்புக்கள் 
தமடப்படொத வமகயில் 
வடிவமைப்பு வைற்சகொள்ளப்பட 
வவண்டும். 

 NBRO 
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 சுற்றொடல்/ெமூக பொதிப்புக்கள் தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 
கண்கொைிப்பு 
மூலங்கள் 

சபொறுப்பொன 
தரப்பினர் 

3. நிர்ைொை கட்டம் 

3.1. நிர்ைொண 
கழிவகற்றல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

கட்டிட தகர்ப்பு கொரணைொக 
ஏற்படக்கூடிய கழிவுகள் 
முமறயொக முகொமை 
செய்யப்படொவிடில் செயற்த்திட்ட 
பகுதியில் சுத்தைற்ற நிமல 
ஏற்படும்.  

 

இதன் கொரணைொக அருகிலுள்ள 
நீர் நிமலகள் ைற்றும் கொணிகள் 
உள்ளிட்ட சூழல் பொதிக்கப்படும். 
வைலும்  எலி ைற்றும் நுளம்பு 
வபொன்ற வநொமய பரவக்கூடிய 
விலங்குகள்/கிருைிகள் பரவும் 
அபொயம் ஏற்படுைொதலொல்  
சதொற்றுவநொய்கள் ஏற்படக்கூடிய 
நிமல உருவொகும். 

 

இவ்வொறு ஏற்படும் கழிவுகள் உரிய 
முமறயில் வெகரிக்கப்பட்டு 
செயற்த்திட்ட முகொமைத்துவ 
பிரிவினொல் ஏற்றுக்சகொள்ளப்பட்ட 
முமறகளுக்கமைவொக அகற்றப்பட 
வவண்டும். 

எந்தசவொரு ெந்தர்ப்பத்திலும் 
திண்ைக்கழிவுகள் செயற்த்திட்ட 
பகுதியில் எரிக்கப்பட கூடொது.  

ஒப்பந்தக்கொரரினொல் முமறயற்ற 
முமறயில் கழிவகற்ற கூடிய 
நிமலகள் தவிர்க்கப்பட வவண்டும். 

நீவரொமடகள் அருகிவலொ அல்லது 
உள்வளொ கழிவுகள் அகற்றப்படுவது 
தவிர்க்கப்பட வவண்டும். அத்துடன் 
வதீிவயொரங்களில் குப்மப 
அகற்றப்படுவதும் தவிர்க்கப்பட 
வவண்டும். 

கழிவுகமள வெகரித்து 
மவக்கும் பகுதி 
உரியமுமறயில் 
நிர்ணயிக்கப்பட 
வவண்டும். 

நிர்ைொண 
நடவடிக்மககளின் 
நிமறவில் நிர்ைொண 
கழிவுகள் 
உரியமுமறயில்  
அகற்றப்பட வவண்டும். 

 

கழிவுகமள அகற்றுவது 
சதொடர்பில் உள்ளூரொட்ெி 
ெமபகளுடன் 
இணக்கப்பொடு 
ஏற்படுத்தப்பட்டு 
அவற்றினூவட 
அகற்றப்பட வவண்டும். 

ஒப்பந்தக்கொரர் 

 

சுற்றொடல் 
அலுவலகர் 
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3.2 ைண்ணரிப்பு 
பொதிப்புக்கள் 

 

ெிமதவுகமள அகற்றும் வபொது 
ஏற்படக்கூடிய அரிப்பு கொரணைொக 
சுற்றொடலுக்கு பொதிப்பு ஏற்படும். 

ெொய்வுகமள ைீள வடிவமைத்தல்,  
ெிமதவுகமள அகற்றுதல் வபொன்ற 
நடவடிக்மககமள 
ைமழக்கொலங்களில் தவிர்க்க 
வவண்டும் 

 

ஒப்பந்தக்கொரர் 

 

சுற்றொடல் 
அலுவலகர் 

 

3.3. தூசு ைற்றும்  தூசு 
துணிக்மககள் 

நிர்ைொண நடவடிக்மககளொல் 
ஏற்படக்கூடிய தூசு கொரணைொக 
சுற்றொடல் ைொெமடய கூடிய 
நிமலவயற்படும். 

தூசு ைற்றும் தூசு துணிக்மககமள 
கட்டுப்படுத்தும் சபொருட்டு விவெட 
திமரகமள பயன்படுத்த வவண்டும். 

 

ைத்திய சுற்றொடல் 
அதிகொரெமபயினொல் 
2008ஆம் ஆண்டு 
சவளியிடப்பட்ட 1562/22 
இலக்க வர்த்தைொனியின் 
படியொன வளியின் தர 
நியைங்கள் 

ஒப்பந்தக்கொரர் 

 

சுற்றொடல் 
அலுவலகர் 

CEA 

3.4. நிர்ைொண 
நடவடிக்மககளுக்கொன 
நீர் 

நிர்ைொண கட்டத்தின் வபொதொன 
அதிக நீர்ப்பொவமன கொரணைொக 
அருகிலுள்ள ெமூகம் ைற்றும் 
சூழலின் வதமவகளுக்கொன 
நீர்ப்பற்றொக்குமறவயற்படும். 

நிர்ைொண நடவடிக்மககளுக்கொன நீர் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் 
இருந்து சபறப்பட வவண்டும். 

 

ஒப்பந்தக்கொரர் 

 

சுற்றொடல் 
அலுவலகர் 

3.5 நிர்ைொண 
நடவடிக்மககளுக்கொ
ன ைரப்பலமககமள 
சபற்றுக்சகொள்ளும் 
வமகயில் ைரங்கமள 
சவட்டுதல் 

 

எந்தசவொரு ெந்தர்ப்பத்திலும் 
ஒப்பந்தக்கொரர் உள்ளூர் ைரங்கமள 
நிர்ைொண நடவடிக்மககளுக்கு 
பயன்படுத்தக்கூடொது. அத்துடன் 
இயன்றவமர ைரப்பலமககள் 
அல்லொத சபொருட்கள் 
பயன்படுத்தப்பட வவண்டும். 
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3.6 கலொெொர 
முக்கியத்துவம் 
வொய்ந்த 
கட்டமைப்புக்கள், 
நிகழ்வுகள் ைற்றும் 
சதொல்சபொருளியல் 
முக்கியத்துவம் 
வொய்ந்த இடங்கள் 

 

 

கலொெொர உணர்ைிகு பகுதிகள் 
கொணப்படுைொக இருந்தொல் 
ஒப்பந்தக்கொரர் அவற்றின் கலொெொர 
நடவடிக்மககளுக்கு பொதிப்பு 
ஏற்படொதவண்ணம் நிர்ைொண 
நடவடிக்மககமள வைற்சகொள்ள 
வவண்டும். 

திருவிழொ நொட்களில் நிர்ைொண 
நடவடிக்மககள் தற்கொலிகைொக 
நிறுத்தப்பட வவண்டும். 

கலொெொர முக்கியத்துவம் வொய்ந்த 
தினங்களில் ஒலி ைற்றும் அதிர்வு 
கட்டுப்பொடுகள் வைற்சகொள்ளப்பட 
வவண்டும் 

 

சதொல்சபொருளியல் 
திமணக்களம் 
(ைொகொணம்) 

NBRO 

3.7  வெமவகளுக்கு 
ஏற்படும் பொதிப்புக்கள் 

 

நீர் வழங்கல் ைற்றும் ைின்ெொர 
வமலயமைப்பு செயற்த்திட்ட 
பகுதி ஊடொக செல்வதொல் 
பொதிப்புக்கள் ஏற்படலொம். 

தமடப்படக்கூடிய அல்லது 
பொதிக்கப்படக்கூடிய வெமவகள் 
சதொடர்பில் ஒப்பந்தக்கொரரினொல் உரிய 
ைதிப்படீு வைற்சகொள்ளப்பட வவண்டும் 
உதொரணம்: சதொமலத்சதொடர்பு 
ைற்றும் ைின்ெொர வமலயமைப்பு 

அவற்றிமன அகற்றி பொதுகொப்பொன 
இடங்களில் ைீளப்சபொருத்தும் வபொது 
உரிய பொதுகொப்பு நடவடிக்மககள் 
பின்பற்ற வவண்டும். 

 

ஒப்பந்தக்கொரர் 

 

NBRO 
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3.8  கொணி இழப்பு 

நிர்ைொண நடவடிக்மககள் 
கொரணைொக 650 rJu kPw;wh;; 
விஸ்தீரணைொன கொணி 
பொதிக்கப்படும். 

 

உற்பத்தி திறனுள்ள கொணிகள் 
ைற்றும் பயிர்களுக்கு நிர்ைொண 
நடவடிக்மககள் கொரணைொக 
இழப்புக்கள் ஏற்படும். 

 

ைீதமுள்ள கொணியும் நிர்ைொண 
நடவடிக்மககள் கொரணைொக 
சபொருளொதொர ெொத்தியைற்றதொக 
கூடிய நிமலவயற்படும் 

குறித்த கொணிமய முன்னிருந்த 
நிமலக்வகொ அல்லது அமதவிட 
வைன்மையொன நிமலக்வகொ 
செயற்த்திட்ட முகொமைத்துவ 
பிரிவின் அறிவுறுத்தலுக்கமைய ைீள 
கட்டிசயழுப்பல் 

நஸ்ட ஈட்டு 
ஒழுங்கமைப்பு 
(சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக 
முகொமைத்துவ 
ெட்டத்தின் பகுதி 7 இல் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 
செயற்த்திட்டம் ெொர்ந்த 
நடவடிக்மககளொல் 
கொணி இழக்கப்படல் 
சதொடர்பொன பகுதிமய 
பொர்க்கவும்) 

 

NBRO 

 

3.9 சதொழிலொளொர் 
பொதுகொப்பு 

நிர்ைொண நடவடிக்மககளின் 
வபொது ைண்ெரிவு இடர் 
ஏற்படுைொக இருந்தொல் 
சதொழிலொளர்கள் ைற்றும் 
அப்பகுதியொல் பயணிப்வபொருக்கு 
பொதிப்பு ஏற்படலொம். 

 

சதொழிலொளர்கள் வழீக்கூடிய 
நிமலவயற்படும். ெொய்வு ெரியும் 
பட்ெத்தில் கடுமையொன 
கொயங்கள் ஏற்படும். ெொய்வு 

வடிவமைப்பிற்கமைவொக பொதுகொப்பு 
ஏற்பொடுகள் கருத்திற் சகொள்ளப்பட 
வவண்டும். 

 

சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக 
சுகொதொர ைற்றும் 
பொதுகொப்பு 
வதமவப்பொடுகள் 
சதொடர்பில் 
ஒப்பந்தக்கொரருடனொன 
ஒப்பந்தத்தில் விவெட 
பகுதி உள்ளடக்கப்பட 
வவண்டும் 

 

ஒப்பந்தக்கொரர் 

 

NBRO 
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பலைிழக்கும் நிமலமைகள் 
ைமழக்கொலங்களில் அதிகம் 
ஏற்படும். 

3.10 ஒலி ைற்றும் 
அதிர்வு 

நிர்ைொண நடவடிக்மககள் 
கொரணைொக ஒலி ைொெமடதல் 
ைற்றும் அதிர்வு ஆகியன 
ஏற்படக்கூடிய ெந்தர்ப்பம் 
ஏற்படும் 

வதமவயற்ற வநரங்களில் 
இயந்திரங்களின் பொவமன 
தவிர்க்கப்பட வவண்டும். 

அருகிலுள்ள வடீுகளில் 
வெிப்பவர்களுடன் இயந்திர 
பொவமன கொரணைொக எதிர்கொலத்தில் 
ஏற்படக்கூடிய பிரச்ெமனகமள 
தவிர்ப்பதற்கொக முன் கூட்டிவய 
உரிய கலந்துமரயொடல்களில் ஈடுபட 
வவண்டும் 

நிர்ைொண 
நடவடிக்மககளின் 
வபொதொன அதிக ஒலி 
ைற்றும் அதிர்வு 
ைட்டங்கள் வதெிய நியை 
கட்டுப்பொடுகளுக்கமைவ
ாொக கண்கொணிக்கப்பட 
வவண்டும் 

NBRO  

 

சுற்றொடல் 
அலுவலகர் 

CEA 

CEA- ைத்திய சுற்றொடல் அதிகொரெமப 

RDA- வதீி அபிவிருத்தி அதிகொரெமப 

RDD- வதீி அபிவிருத்தி திமணக்களம் 
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9. Environmental and Social Management Plan (ESMP) 

This section includes the specific ESMP for planning phase, design phase and construction phase. 

 

 Environmental / Social impacts Mitigation measure(s) Monitoring sources Responsible party(ies) 

1. PLANNING PHASE     

1.4 Plantation 
Loss of large tree cover may lead to 

erosion and loss of livelihoods. 

Obtain clearance from relevant 

authorities. 

Clearances documents 

obtained 

NBRO 

Divisional Secretariat 

1.5 Access and 

mobility 

Vehicular movement will be 

obstructed during the week days, in 

office hours, school times, (in 

morning, day time and evening). 

This will cause nuisance to 

pedestrians and commuters. 

Necessary traffic management measures 

for facilitating mobility. 

Provide alternative temporary access for 

pedestrian and access for continuing 

business (Refer section 07 of ESMF for 

compensation details for loss of access). 

Traffic survey  

NBRO 

RDA, RDD, Local 

Authority 

Sri Lanka Police 

1.6 Removal of 

debris 

Unless safety measures are adopted 

during demolition, it may lead to 

health issues and accidents.  

Project planning should consider to 

avoid intervening with housing units as 

much as possible. 

 

Meaningful consultation should be done 

to get the consent of the landowner 

agreed for removal of debris.  

Sign a legally bound 

agreement between the land 

owners and NBRO allowing 

no-objection to remove 

debris is mandatory. 

 

Spot check 

 

Contractor 

NBRO 
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     Environmental / Social impacts Mitigation measure(s) Monitoring sources Responsible party(ies) 

2. DESIGN PHASE 

2.1. Natural resource 

management & 

resource optimized 

designs 

Removing of vegetation cover will 

affect rain fall. 

Project specific designs should be 

considered to eliminate mass clearing 

of vegetation and minimum number of 

removal of grown tree species. 

Sufficient emphasis should be made to 

consider conservation of trees and 

species. 

Baseline survey on type of 

trees grown within project 

area. 

Survey on type of trees 

available after deign.  

NBRO 

Divisional Secretariat 

Department of Forest 

2.2. Conservation of 

water resources. 

 

Extraction of surface and sub-

surface water.  

Water should be extracted relatively in 

good quality.  

Well extracted water can be conveyed in 

such a manner that can be accessed by 

fauna as well as the neighboring 

communities. 

Monitor stream water 

quality comparison with 

ambient water quality 

standards published by the 

CEA, 2017 

CEA 

 

NBRO 

2.3.Aesthetically 

compatible design 

consideration 

Visual pollution 

Designs in aesthetically sensitive 

environments should consider structures 

that blend with natural environment to 

keep the visual pollution to minimum. 

Service of landscape architect may be 

important for the design of suitable 

mitigation structures. 

 NBRO 
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2.4 Green 

environmental design 

 

Possibility of degradation of fauna 

and flora due to project design and 

construction material.   

Consider green environmental designs as 

much as possible Ex. use of local 

vegetation species for erosion control, 

avoid inclusion of potentially invasive 

species & etc. 

 NBRO 

2.5 Erosion control 

Water may be extracted and 

conveyed to nearby streams often 

through culverts. During rainy 

season water flow in these drainage 

structures can be significantly high 

and this may cause stream bed and 

bank erosion. 

Design should adequately consider flow 

speed breakers to reduce erosive flows 

entering natural streams. This should be 

an inclusive part of the design if there 

are streams and culverts in the proximity 

of the mitigation site. 

 NBRO 

2.6. Water supply and 

electricity network 

Electricity network runs through the 

project site and there is possibility of 

interruption in electricity supply due 

to construction.  

Design should consider construction 

activities without interrupting electricity 

network. 

 NBRO 
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 Environmental / Social impacts Mitigation measure(s) Monitoring sources Responsible party(ies) 

3. CONSTRUCTION PHASE 

3.1. Disposal of 

construction waste 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lack of solid waste management on 

site can lead to the lack of general 

cleanliness due to waste material 

resulting from the demolition. 

 

This can lead to pollute the 

environment such as waterways and 

adjoining lands. Will lead to 

attraction of diseases bearing vectors 

such as rats and mosquitoes. 

Such waste if generated should store 

properly without getting washed off and 

dispose according to approved 

procedures of the PMU.  

Under no circumstances solid waste 

should be burned on site. 

Contractor’s potential to dispose refuse 

in an ad-hoc unauthorized manner 

should be avoided.  

Disposal near stream banks, into streams 

should be avoided. Depositing refuse 

near road reservations should be 

avoided.   

Solid waste storage is 

demarcated. 

 

Remove construction solid 

waste at end of 

construction. 

 

Make arrangements with 

Local Authorities on 

disposal of solid waste 

generate during 

construction. 

Contractor  

 

Environment Officer 

3.2 Erosional impacts 

 

Erosional impacts on the 

environment may happen during the 

removal of debris. 

Avoid slope reshaping, removal of 

debris during rainy season and avoid 

such activities on upslope area during 

wet season as much as possible.  

 

Contractor 

 

Environment Officer 

3.3. Dust and aerosol 

Dust generating from the 

construction site may pollute the 

atmosphere. 

Special screens etc. should be used if 

heavy dust or aerosol generating 

activities are envisaged. 

The National Ambient Air 

Quality standards stipulated 

under the Extraordinary 

Gazette, No. 1562/22 

August 15, 2008 - Central 

Environmental Authority of 

Sri Lanka. 

Contractor 

 

Environment Officer 

 

CEA 
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3.4. Water for 

construction 

 

 

Water consumption for the 

construction purpose would affect 

the water lacking for surrounding 

community and environment. 

Water for construction works, should be 

obtained only from the approved sites. 
 

Contractor 

 

Environment Officer 

3.5 Cutting trees to get 

timber for construction 

work 

 

Under no circumstance contractor shall 

use local trees for construction support 

strictures: scaffoldings etc. Use of non-

timber materials for scaffoldings and 

support structures should be made 

compulsory to contractor unless in 

essential cases.    

 NBRO 

3.6 Culturally 

important structures, 

events  and 

archeological sites 

 

 

If culturally sensitive places present, 

contractor should carry out work without 

disturbance to cultural activities.  

Construction work may be temporarily 

suspended on festival days.  

Noise and vibration prone machinery 

use should be strictly controlled on 

cultural days. 

 

Department of 

Archeology 

(provincial) 

 

NBRO 

3.7  Damage to service 

facilities 

Possibility of damages to water 

supply and electricity lines.   

Contractor’s obligations should include 

a proper assessment on service facilities 

that may have to be removed Ex: 

Telecommunication lines, electricity 

lines, water lines, drainage lines. 

Necessary early precautions should be 

made in site preparations to remove and 

re-install in secured places. 

 

NBRO 

 

Contractor 
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3.8  Loss of land 

There is a possibility of 650 sq.m 

land impact due to construction 

activities.  

Possibility of losing productive lands 

including damages to crops due to 

construction.  

Possibility of remaining portion of 

the land become economically non-

viable due to construction.  

Rebuild the land to original or better 

condition when remaining land is 

sufficient to rebuild according to 

approved procedures of the PMU.    

Compensation 

arrangements  

(Refer section 07 of ESMF 

for compensation details 

for loss of land due to 

project related activities). 

NBRO 

3.9 Worker’s safety  

 

Activation of potential landslide 

during construction phase and may 

pose threat to workers and 

commuters 

 

Workers may be exposed to risk 

from falling. Fatal injuries may 

occur if the slope fails.  The risk of 

slope failure is aggravated during 

the rainy season. 

Design based safety consideration such 

as safety nets etc. should be employed. 

Comply with 

Environmental and Social 

Health and Safety (ES & 

HS) requirement included 

in contractors’ bid 

document. 

NBRO 

 

Contractor 

3.10 Noise and vibration 

Possibility of noise pollution and 

vibration generate from construction 

activities.   

Operations of machinery in off time 

should be avoided.  

Meaningful consultation should be done 

with the occupants of the houses avoid 

any disputes that may arise during 

operation of heavy machinery in 

unavoidable circumstances. 

The high noise and 

vibration pollution during 

construction activities 

should be monitored with 

respect to national 

pollution control 

regulations.    

NBRO 

 

Environment Officer 

 

CEA 
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