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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         : fSj;jiw 

கிரொை வெமவயொளர் பிரிவு : gyhj;Njhl;l  

கிரொைம்   : gyhj;Njhl;l fq;fhuhka  

அமைவிட குறிப்பு  : சபொதி 7 (அமைவிட இல.85)   

நிலவியல்ெொர் அமைவிடம் : 6.594986N 79.9684 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; 

jLg;G Rthp;y; 30 mb caukhd ntbg;G fhzg;gLfpwJ. ,jdhy; ghnfhl tpfhiuapd; rhkp miwf;F 
ghjpg;G Vw;gLk;. $ba tpiutpy; ,f;fl;likg;ig kPsikj;jy; Kf;fpakhdJ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 2: ைண்ெரிவு அபொய வலய வதெப்படத்தில் செயற்திட்ட அமைவிடம் 

  

படம் 3: kz;rhptpd; thd;ntspf;fhl;rp  படம் 4: ntbg;G gpuNjrj;jpd; khjphpg;glk; 
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4. எதிர்கொல இடரிணன குணறக்க ஏற்கனவவ வைற்சகொள்ளப்பட்ட நடவடிக்ணககள் 

 tbfhyikg;ig Nkk;gLj;jy; 

5. சுற்றுச்சூழல் சதொடர்பொன விபரைம் 

 rpwpa Fd;wpd;kPJ tpfhiu mike;Js;sJ. Fd;wpd tl fpof;F gFjpapy; jLg;G Rth; 

nraypsg;G Vw;gl;Ls;sJ. 

 jLg;G Rthpd; Mff;$ba cauk; 7 kPw;wh;> nkhj;j ePsk; 67 kPw;wh;> nghwpapay; 

Kiwaw;w jLg;G Rth;, 8 kPw;wh; ePskhd jLg;G Rth; 26.05.2017 ,y; cile;jJ. 

 jLg;G Rth; ,uz;lhtJ jlit cile;jJ rhkp miw jLg;G RthpypUe;J 3-4 kPw;wh; 

Jhuj;jpy; mike;Js;sJ. 

 kioehl;fspy; fopTj;Jisfs; Kiwahf nray;gLtjpy;iy. tpfhiuia Rw;wp 

Kiwaw;w tbfhyikg;G fhzg;gLfpwJ. 

 rhkp miwf;F ghjpg;G Vw;gLk; rhj;jpak; cs;sJ. 

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

o fopTj;Jisfis kPsikg;gjw;F rpghhpR nra;ag;gLfpwJ. 

o Kiwahd epy Nkw;gug;G> epyj;jb tbfhyikg;G mtrpak;. 

o Kiwahd nghwpapay; Kiwfis gad;gLj;jp jLg;G Rthpid rhpnra;jy;.   

 

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. 

7.3 cs;Suhl;rp rigapd; mDkjp 

i. செயற்த்திட்டத்மத நமடமுமறப்படுத்துவதற்கு முன்னர் chpa cs;Suhl;rp ெமபயின் 
திட்டைிடற்குழுவின் அனுைதி சபறப்படும். 
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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  
 செயற்த்திட்ட சுருக்கம் உள்ளடங்கலொன 
பூர்வொங்க திட்டைிடல் அனுைதி 
பத்திரத்மத ெைர்ப்பித்தல் 

 நிபந்தமனகளுடன் கூடிய பூர்வொங்க 
அனுைதி ெொன்றிதழ் அல்லது கடிதத்மத 
வழங்குதல் 

 பூர்வொங்க அனுைதியில் கூறப்பட்டுள்ள 
நிபந்தமனகமள பூர்த்தி செய்து 
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அனுைதி 
ைொதம் 1 ைொதம் 2 

வொ1 வொ2 வொ3 வொ4 வொ1 வொ2 வொ3 வொ4 
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 
ஈடு வழங்குதல் சதொடர்பொன 
விபரங்களுக்கு பொர்க்கவும்). 

வபொக்குவரத்து 
சதொடர்பொன ஆய்வு 

NBRO 

RDA,RDD, 

உள்ளூரொட்ெி ெமப 

இலங்மக சபொலீஸ் 
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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 

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

 NBRO 

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 
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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. 

NBRO 

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. 

 NBRO 
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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 200 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 
பலைிழக்கும் நிமலமைகள் 
ைமழக்கொலங்களில் அதிகம் 
ஏற்படும். 

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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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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