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1. அைிமுகம் 
 

இலங்மக அரெொங்கம் ஆெிய உட்கட்டமைப்பு மு லீட்டு வங்கியிடைிருந்து நொட்டின் ஆறு 
ைொகொணங்களில் உள்ள 11 ைொவட்டங்களில் அ ிக ைண்ெரிவு இடருள்ள ேகு ிகளில் 
கொணப்ேடும் ேலைற்ற ெொய்வுகமள ேலைொக்கி ைண்ெரிவு  ணிப்பு நடவடிக்மககமள 
பைற்தகொள்ளதவன கடனு விமய பகொரியுள்ளது. இச்தெயற்த் ிட்டம் ஆெிய உட்கட்டமைப்பு 
மு லீட்டு வங்கி ைற்றும் இலங்மக அரெொங்கம் ஆகியவற்றின் சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக 
நலக்கொப்பு ப மவப்ேொடுகளுக்கமைவொக நமடமுமறப்ேடுத் ப்ேட பவண்டியது கட்டொயைொகும். 
தெயற்த் ிட்டத் ின்  ன்மை ைற்றும் நமடமுமறப்ேடுத் ப்ேடும் முமறமை ஆகியவற்மற 
கருத் ிற்தகொண்டு சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ ெட்டகம் ஆெிய உட்கட்டமைப்பு 
மு லீட்டு வங்கியின் சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக நலக்கொப்பு தகொள்மகக்கமைவொக 
 யொரிக்கப்ேட்டது.  

சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ ெட்டகத் ின் பநொக்கம் தெயற்த் ிட்டத் ிமன 
நமடமுமறப்ேடுத்தும் பேொது ேின்ேற்ற பவண்டிய ஆெிய உட்கட்டமைப்பு மு லீட்டு வங்கி 
ைற்றும் ப ெிய சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக நலக்கொப்பு ப மவப்ேொடுகள் த ொடர்ேிலொன 
வழிகொட்டு மல வழங்குவ ொகும். தெயற்த் ிட்டத்ம  நமடமுமறப்ேடுத்தும் நிறுவனைொன 
ப ெிய கட்டிட ஆரொய்ச்ெி நிறுவனம் சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ ெட்டகத் ின் கீழ் 
 யொரிக்கப்ேடும் சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ  ிட்டத் ில் குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ள 
விடயங்கள் தெயற்த் ிட்டத் ின் அமனத்து கட்டங்களிலும் நமடமுமறப்ேடுத் ப்ேடுவம  
உறு ி தெய்வதுடன் அ னொல் சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூகத் ிற்கு ஏற்ேடக்கூடிய ேொ ிப்புக்கமள 
குமறக்க நடவடிக்மக பைற்தகொள்ள பவண்டும்.  
 
சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக ேின்னணி ைற்றும் சுகொ ொர ைற்றும் ேொதுகொப்பு  ன்மைகள் 
அமைவிடத் ிற்பகற்றவொறு ைொறுேடும். எனபவ அமவ த ொடர்ேில் அமைவிட  ன்மைக்பகற்ே 
கவனத் ிற் தகொள்ளப்ேட பவண்டும். எனபவ சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக  ிட்டைிடல் ெட்டகத் ில் 
குறிப்ேிடப்ேட்டவொறு அமைவிட  ன்மைகளுக்கமைய சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ 
 ிட்டங்கள் ஒவ்தவொரு தெயற்த் ிட்ட அமைவிடத் ிற்கும்  யொரிக்கப்ேட பவண்டும். சுற்றொடல் 
ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ  ிட்டங்கள் தெயற்த் ிட்டங்கமள நமடமுமறப்ேடுத்தும் பேொது 
 ிட்டைிடல், வடிவமைப்பு, நிர்ைொணம் ைற்றும் தெயற்ேொட்டு கட்டங்களில் கவனம் தெலுத்  
பவண்டிய சுற்றொடல், ெமூக ைற்றும் சுகொ ொர ைற்றும் ேொதுகொப்பு முகொமைத்துவ 
நடவடிக்மககள் த ொடர்ேில் தவளிப்ேடுத்துகின்றன.   
 

2.  கசயற்த்திட்ட அதமவிடம் கதாடர்பான விபரங்கள் 

ைொகொணொம்               : ஊவொ 
ைொவட்டம்                : ேதுமள 
ேிரப ெ தெயலகம்         : ஹொலி எல 
கிரொை பெமவயொளர் ேிரிவு : உடுநுவர 
கிரொைம்                 : 7ஆம் கட்மட, பு ிய தகொலணி, உடுநுவர 
அமைவிட குறிப்பு         : தேொ ி 6 (அமைவிட இல.24) 
நிலவியல்ெொர் அமைவிடம் :  6.918901 N 81.057557 E 
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3.  மண்சரிவு அபாயம் கதாடர்பான விபரங்கள் 

ேதுமள ைொவட்ட பு ிய தகொலணியின் ஏழொம் கட்மடயில் 2014ஆம் ஆண்டு ைொெி ைொ ம் 
26ஆம்  ிக ி கொமல 10.30  அளவில் ைண்ெரிவு ஏற்ேட்டது. கிரொைத் வர்களது கருத் ின் ேடி 
இவ்வொறொன ெம்ேவங்கள் 1956 ைற்றும் 1985 ஆம் ஆண்டு கொலப்ேகு ியிலும் இடம்தேற்றுள்ளது. 
குறித்  ைண்ெரிவினொல் 20,000 ெதுர ைீட்டர் ேகு ி ேொ ிக்கப்ேட்டுள்ளதுடன் சுைொர் 15 வடீுகள் 
ைற்றும் புமகயிர  ேொம யும் ேொ ிக்கப்ேட்டது. முமறயற்ற நிலப்ேயன்ேொடு ைற்றும் 
வடிகொலமைப்பு ஆகியன கொரணைொக எ ிர்கொலத் ிலும் ைண்ெரிவு ஏற்ேடக்கூடிய அேொய நிமல 
கொணப்ேடுகிறது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ேடம் 3: ஆகொய ைொர்க்கைொக ேொ ிக்கப்ேட்ட ெொய்வின் 

எடுக்கப்ேட்ட ேடம் 
ேடம்  4: ேொ ிக்கப்ேடக்கூடிய ெொய்வின் வழிபய 
தெல்லும் புமகயிர  ேொம  

ேடம்  5: ைண்ெரிவு அேொய வலய ப ெப்ேடத் ில் தெயற்த் ிட்ட 
அமைவிடம் 
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4. எதிர்கால இடரிதன குதைக்க ஏற்கனதவ தமற்ககாள்ளப்பட்ட குதைகதளவு 
நடவடிக்தககள் 

ப ெிய கட்டிட ஆரொய்ச்ெி நிறுவனம் குறித்  அமைவிடத்ம  ஆரொய்ந்து உயர் இடர்ப்ேகு ிமய 
எல்மலமய வமரயமற தெய்து தகொண்டது. அ னடிப்ேமடயில் குறித்  உயர் இடர்ப்ேகு ிக்குள் 
வெிக்கும் சுைொர் 15 வடீுகளில் வெிக்கும் ைக்கள் இவ்விடயம் த ொடர்ேில் அறிவுறுத் ப்ேட்டனர். 
அத்துடன்  அவர்களுக்கு ைமழவழீ்ச்ெி முன்தனச்ெரிக்மக த ொடர்ேிலும் அறிவுறுத் ப்ேட்டது. 
பைலும் முன்தனச்ெரிக்மக  விடுக்கப்ேடுைிடத்து பைற்தகொள்ள பவண்டிய  யொர்ப்ேடுத் ல் 
ைற்றும் தவளிபயற்றல் நடவடிக்மக த ொடர்ேிலும் அறிவுறுத் ப்ேட்டது. இப்தேொறிமுமற 
ேிரப ெ தெயலொளர் மூலைொக அப்ேகு ியில் கிரொை பெமவயொளரினொல் தெயற்ேடுத் ப்ேடுகிறது. 

5. சுற்றுச்சூழல் கதாடர்பான விபரணம் 

• 30°- 40° நடுத் ர ெொய்வு  
• ைண்ெரிவின் வலப்ேக்கத் ில்  ொய்ப்ேொமற கொணப்ேடுகிறது. 
• புமகயிர  ேொம யின் பைற்புறத் ில் தவடிப்புக்கள் ைற்றும் நிலத் ொழ்வுகள் 

கொணப்ேட்டது 
• புமகயிர  ேொம  ெொய்வுப்ேகு ிகளில் பைற்தகொள்ளப்ேட்ட தவட்டுக்களினொலொன 

ெிம வுகளினொல்  மடப்ேட்டிருந் து. 
• தவட்டுக்களுக்கும் வடீுகளுக்குைொன தூரம் ைிக குமறவு 
• ைண்ெரிவினொல் 8 வடீுகள் ேொ ிக்கப்ேட்டுள்ளதுடன் இரு வடீுகள்  முழுமையொக 

அழிவமடந் ன.  

6. கசயற்த்திட்டத்தின் கீழ் நதடமுதைப்படுத்த எண்ணியுள்ள நடவடிக்தககள் 

• வடு ேகு ிகளில் வமலயிடல் ைற்றும் நீர்த் ொவரைிடல் உள்ளிட்ட ைீள் வடிவமைப்பு ைற்றும் 

ைண் துமளயிடல் நடவடிக்மககள் 

• ேிர ொன வ ீிக்கு ெைொந் ரைொக ேொ ிக்கப்ேட்ட ேகு ியின் அடியின் பகேியன் சுவர் 

நிர்ைொணித் ல் ைற்றும் கிமடநிமல வடிகொல் அமைத் ல் 

• நிலபைற்ேரப்பு வடிகொல் நிர்ைொணம் 

7. உரிய நிறுவனங்களின் அனுமதி 
7.1 மாவட்ட கசயலாளர் மற்றும் மாவட்ட அபிவிருத்தி இதணப்புக்குழுவின் அனுமதி  

தெயற்த் ிட்டத்ம  நமடமுமறப்ேடுத்  ைொவட்ட தெயலொளரின் அனுை ி தேறப்ேட பவண்டும். 
அத்துடன் ைொவட்ட அேிவிருத் ி இமணப்புக்குழுவின் அனுை ியும் தெயற்த் ிட்ட 
முன்தைொழிவுகளுக்கு தேறப்ேட பவண்டும். ேங்கு ொரர் ெந் ிப்புக்களின் பேொது கூறப்ேட்ட 
ேிரச்ெமனகள் ைற்றும் ைொவட்ட அேிவிருத் ி இமணப்புக்குழுவில் கூறப்ேட்ட 
முன்தைொழிவுகளும் சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ  ிட்டத் ில் உள்ளடக்கப்ேட 
பவண்டும்.  

7.2 புதகயிரத திதணக்களத்தின் அனுமதி 

i. தெயற்த் ிட்ட ேகு ிக்குள் 150 ைீட்டர் நீளைொன புமகயிர  ேொம  கொணப்ேடுகிறது. ப ெிய 
கட்டிட ஆரொய்ச்ெி நிறுவனம் விரிவொன வடிவமைப்பு ேடங்கமள புமகயிர  
 ிமணக்களத் ின் அனுை ிக்கு ெைர்ப்ேிக்கும்.  

ii. புமகயிர   ிமணக்களத் ின் அனுை ியிமனயடுத்து இலங்மக புமகயிர  
 ிமணக்களத் ிற்கும் ப ெிய கட்டிட ஆரொய்ச்ெி நிறுவனத் ிற்கும் இமடபய தெயற்த் ிட்ட 
அமைவிடத் ிற்கொன வழி, கட்டமைப்புக்கமள நிர்ைொணித் ல் ைற்றும்  ணிப்பு 
நடவடிக்மககமள நமடமுமறப்ேடுத் ல் ஆகியன த ொடர்ேில் ஒப்ேந் ம் 
மகச்ெொத் ிடப்ேடும்.  

7.3 உள்ளூராட்சி சதபயின் அனுமதி 

i. தெயற்த் ிட்டத்ம  நமடமுமறப்ேடுத்துவ ற்கு முன்னர் ஹொலி எல ேிரப ெ ெமேயின் 
 ிட்டைிடற்குழுவின் அனுை ி தேறப்ேடும் 
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ii. அேிவிருத் ி அனுை ியின் அடிப்ேமடயில் தெயற்த் ிட்டம் நமடமுமறப்ேடுத் ப்ேட்டம  
உறு ிப்ேடுத்  தெயற்த் ிட்ட நிமறவில் குடிபுகு ெொன்றி ழ் தேறப்ேடும்.  

7.4 ஏதனய நிறுவனங்களின் அனுமதி 

i. ேிரொந் ிய புவிச்ெரி வியல் அளமவ ைற்றும் சுரங்க ேணியகத் ின் அனுை ி ைண், 
ேொமறகள் ைற்றும் கனிை தேொருட்களின் பேொக்குவரத் ின் பேொது தேறப்ேடும். 

ii. தெயற்த் ிட்டத் ின் பேொது ஏற்ேடக்கூடிய கழிவுகள் ஹொலி எல ேிரப ெ ெமேயின் 
அனுை ியுடன் அகற்றப்ேடும் 

 
7.5 காணி உரிதமயாளர்களுடனான சட்ட ரீதியான இணக்கப்பாடு 

i. கட்டிட ஆரொய்ச்ெி நிறுவனத் ிற்கும் கொணி உரிமையொளர்களுக்குைிமடயில் ெட்ட ரீ ியொன 
ஒப்ேந் ம் மகச்ெொத் ிடப்ேடுவ ன் மூலம் கொணிக்குள் நுமழ ல், ெிம வுகமள அகற்றல், 
நிர்ைொண நடவடிக்மககமள நமடமுமறப்ேடுத் ல் ைற்றும் நீண்டகொல ேரொைரிப்பு 
நடவடிக்மககமள பைற்தகொள்ளல் த ொடர்ேில் இணக்கப்ேொடு ஏற்ேடுத் ிக்தகொள்ளப்ேடும். 

ii. கொணி உரிமையொளர் அல்லது கொணி உரிமையொளர் ெொர்ேொக ஒப்ேந் க்கொரருக்பகொ 
அக்கொணியில் கொணப்ேடும் கட்டமைப்புக்களில் உள்ள தேறுை ியொன தேொருட்கமள அகற்ற 
அனுை ி வழங்கப்ேடும். 

 
அட்டவமண  1: அனுை ிகமள தேற்றுக்தகொள்வ ற்கொன உத்ப ெ கொல எல்மல 

அனுை ி ைொ ம் 1 ைொ ம் 2 
வொ1 வொ2 வொ3 வொ4 வொ1 வொ2 வொ3 வொ4 

மாவட்ட கசயலகம்/மாவட்ட அபிவிருத்தி 
இதணப்புக்குழுவின் அனுமதி 
• தெயற்த் ிட்ட விேரங்கமள ெைர்ப்ேித் ல் 
• தெயற்த் ிட்டம் த ொடர்ேில் 
விளங்கப்ேடுத் ல் 

• த ளிவுமர விளக்கைளித் ல் 
• அனுை ி 

        

இலங்தக புதகயிரத திதணக்கள 
அனுமதி 
• விண்ணப்ேத்ம  ெைர்ப்ேித் ல் 
• கருத்துக்களுக்கு ே ிலளித் ல் 
• அனுை ி 

  

 

     

திட்டமிடற்குழுவின் அனுமதி  
• தெயற்த் ிட்ட சுருக்கம் உள்ளடங்கலொன 
பூர்வொங்க  ிட்டைிடல் அனுை ி 
ேத் ிரத்ம  ெைர்ப்ேித் ல் 

• நிேந் மனகளுடன் கூடிய பூர்வொங்க 
அனுை ி ெொன்றி ழ் அல்லது கடி த்ம  
வழங்கு ல் 

• பூர்வொங்க அனுை ியில் கூறப்ேட்டுள்ள 
நிேந் மனகமள பூர்த் ி தெய்து 
அேிவிருத் ி அனுை ிக்கொன 
விண்ணப்ேத்ம  ெைர்ப்ேித் ல் 

• அேிவிருத் ிக்கொன அனுை ிமய 
தேற்றுக்தகொள்ளல் 

  

 

 

 

   

ஏதனய அனுமதிகள் 

• புவிச்ெரி வியல் அளமவ ைற்றும் 
சுரங்கப்ேணியகம் 

•  னியொர் கொணி உரிமையொளர்களின் 
இணக்கப்ேொடு 

• கொணி உரிமையொளர்களுடன் 
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அனுை ி ைொ ம் 1 ைொ ம் 2 
வொ1 வொ2 வொ3 வொ4 வொ1 வொ2 வொ3 வொ4 

ஒப்ேந் த்ம  மகச்ெொத் ிடல் 

 



 

 

 

8. சுற்ைாடல் மற்றும் சமூக முகாதமத்துவ திட்டம் 

சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ  ிட்டம்  ிட்டைிடல், வடிவமைப்பு ைற்றும் நிர்ைொண கட்டங்களில் ேின்ேற்ற பவண்டிய நலக்கொப்பு 
விடயங்கமள உள்ளடக்கியுள்ளது. 

 சுற்ைாடல்/சமூக பாதிப்புக்கள் தணிப்பு நடவடிக்தககள் கண்காணிப்பு மூலங்கள் கபாறுப்பான 
தரப்பினர் 

1. திட்டமிடல் கட்டம் 
1.1 குடும்ேங்களின் 
 ற்கொலிக 
இடப்தேயர்வு 

தெயற்த் ிட்ட ேகு ியில் 
வெிக்கும் 10 வடீுகமள பெர்ந்  
குடும்ேங்கள்  ற்கொலிகைொக 
இடம்தேயர 
பவண்டிபயற்ேடுவ ொல் 
அவர்களது புகலிடங்கள் 
ைற்றும் வொழ்வொ ொர இழப்பு 
ஏற்ேடும் 

தெயற்த் ிட்டம் த ொடர்ேொன 
பநரிமட ைற்றும் எ ிர்ைமறயொன 
 ொக்கங்கள் த ொடர்ேில் அருகில் 
வெிக்கும் ைக்களுக்கு 
அறிவுறுத் ல் 
 
எ ிர்கொல  ற்கொலிக 
இடப்தேயர்வு ைற்றும் அ ன் 
ேொ ிப்புக்கள் த ொடர்ேில் ெமூக 
விழிப்புணர்மவ ஏற்ேடுத் ல் 
 
ைண்ெரிவு ஆேத்துள்ள ேகு ியில் 
10 வடீுகமள பெர்ந்  40 பேர் 
வெிக்கின்றனர். குறித்  
வடீுகளுக்கு தெயற்த் ிட்ட 
நமடமுமறப்ேடுத் லின் பேொது 
ேொரிய இயந் ிர ேொவமனயொல் 
நில அ ிர்வுகள் கொரணைொக 
அமைப்பு ரீ ியொன   ொக்கங்கள் 
ஏற்ேடலொம். 
 
ைமழகொலங்களின் பேொது 
தெயற்த் ிட்ட அமைவிட 
ேகு ியில் வொழும் ைக்கள் 
ேொதுகொப்ேொன இடங்களுக்கு 
தவளிபயற்றப்ேட பவண்டும்.  

நிர்ைொண 
நடவடிக்மககளொல் 
ஏற்ேடக்கூடிய 
ேொ ிப்புக்கமள  டுப்ே ற்கு 
பைற்தகொள்ள பவண்டிய 
நடவடிக்மககள் உள்ளிட்ட 
விடயங்கள் அடங்கலொன 
தெயற்த் ிட்டத் ொல் 
ேொ ிக்கப்ேடக்கூடிய 
குடும்ேங்கள் த ொடர்ேொன 
 ரவுத் ளதைொன்று 
 யொரிக்கப்ேட பவண்டும்.  
 
தெயற்த் ிட்டம் ைற்றும் 
அ னுடனிமணந்  
நிர்ைொண 
நடவடிக்மககளிலொன 
இடர் த ொடர்ேில் அப்ேகு ி 
கிரொை பெமவயொளருக்கு 
அறிவிக்க பவண்டும். 
ப ெிய கட்டிட ஆரொய்ச்ெி 
நிறுவனத் ின் 
ைமழவழீ்ச்ெி 
முன்தனச்ெரிக்மக 
த ொடர்ேில் ைக்களுக்கு 
அறிவிக்க பவண்டிய 
வி ம் ைற்றும் அ ற்கு 
ைக்கள் பைற்தகொள்ள 

NBRO 

ேிரப ெ தெயலகம் 



 

 

 

 சுற்ைாடல்/சமூக பாதிப்புக்கள் தணிப்பு நடவடிக்தககள் கண்காணிப்பு மூலங்கள் கபாறுப்பான 
தரப்பினர் 

பவண்டிய நடவடிக்மககள் 
த ொடர்ேிலும் அவருக்கு 
அறிவிக்க பவண்டும். 

1.2 ைரநடுமக தெயற்த் ிட்ட நடவடிக்மககள் 
கொரணைொக ேொரிய ைரங்கமள 
இழக்க பவண்டிய நிமல 
ஏற்ேடுவ ொல் வொழ்வொ ொர 
இழப்பு ைற்றும் ைண்ணரிப்பு 
பேொன்றமவ ஏற்ேடும் 

உரிய நிறுவனங்களிடைிருந்து 
அனுை ிமய தேற்றுக்தகொள்ளல் தேறப்ேட்ட அனுை ி 

NBRO 
ேிரப ெ தெயலகம் 
 
ஒப்ேந் க்கொரர் 

1.3 நுமழவுரிமை 
ைற்றும் அமெயும் 
 ன்மை 

150 ைீட்டர் நீளைொன புமகயிர  
ேொம  தெயற்த் ிட்ட 
அமைவிடத் ில் 
கொணப்ேடுகிறது. நிர்ைொண 
நடவடிக்மககளின் பேொது 
தகொழும்பு-ேதுமள புமகயிர  
பேொக்குவரத் ில்  டங்கல்கள் 
ஏற்ேடலொம். இ ன் மூலம் 
ேயணிகளுக்கு 
அதெௌகரியங்கள் ஏற்ேடலொம். 

ப மவயொன புமகயிர  தநரிெல் 
முகொமைத்துவ நடவடிக்மககள் 

இத் டங்கல் கொரணைொக 
புமகயிர  
 ிமணக்களத் ிற்கு 
ஏற்ேடக்கூடிய வருைொன 
இழப்பு 
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புமகயிர  
 ிமணக்களம் 

1.4 ெிம வுகமள 
அகற்று ல் 

கட்டிடங்கமள உமடக்கும் 
பேொது உரிய ேொதுகொப்பு 
நடவடிக்மககள் 
பைற்தகொள்ளப்ேடொவிடின் 
சுகொ ொர ெீர்பகடுகள் ைற்றும் 
விேத்துக்கள் ஏற்ேடலொம் 

 
தெயற்த் ிட்ட  ிட்டைிடலின் 
பேொது தெயற்த் ிட்ட 
நடவடிக்மககள் வடீுகளுடன் 
த ொடர்புேடுவது இயன்றவமர 
 டுக்கப்ேட பவண்டும். 
 
ெிம வுகமள அகற்றுவது 
த ொடர்ேில் கொணி 
உரிமையொளருடன் உரிய 
கலந்துமரயொடல் பைற்தகொண்டு 
இணக்கப்ேொடு எட்டப்ேடு ல் 

கொணி உரிமையொளர்கள் 
ைற்றும் ப ெிய கட்டிட 
ஆரொய்ச்ெி நிறுவனம் 
இமடபய ெிம வுகமள 
அகற்றுவ ற்கொன 
இணக்கப்ேொடு த ொடர்ேில் 
ெட்ட ரீ ியொன ஒப்ேந் ம் 
கட்டொயம் 
மகச்ெொத் ிடப்ேட 
பவண்டும். 
 
 ிடீர் கள ேரிபெொ மன 

NBRO 
 
ஒப்ேந் க்கொரர் 
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பவண்டும். 

2. வடிவதமப்பு கட்டம் 

2.1 இயற்மக வள 
முகொமைத்துவம் 
ைற்றும் வளங்கமள 
உரியமுமறயில் 
ேயன்ேடுத் ிய 
வடிவமைப்பு 

 ொவரங்கமள அகற்றுவது 
ைமழவழீ்ச்ெிமய ேொ ிக்கும் 

ேொரியளவிலொன  ொவரங்கமள 
அகற்றும் பேொது 
தெயற்த் ிட்டத் ிற்தகன 
ேிரத் ிபயகைொன 
வடிவமைப்புக்கமள ேின்ேற்ற 
பவண்டும். ைரங்கள் ைற்றும் 
 ொவர இனங்கமள ேொதுகொப்ேது 
த ொடர்ேில் உரிய கவனம் 
தெலுத் ப்ேட பவண்டும். 

தெயற்த் ிட்ட ேகு ியில் 
கொணப்ேடும் 
வளர்ச்ெியமடந்  ைரங்கள் 
த ொடர்ேொன  கவல் 
பெகரிப்பு 
 
வடிவமைப்ேின் ேின்னர் 
கொணப்ேடும் ைரங்களின் 
வமககள் த ொடர்ேொன 
 கவல் பெகரிப்பு 
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ேிரப ெ தெயலகம் 
 
வன ேொதுகொப்பு 
 ிமணக்களம் 
 

2.2 நீர் வளப்ேொதுகொப்பு நில பைற்ேரப்பு ைற்றும் 
நிலக்கீழ் நீர் ேிரித்த டுத் ல் 

நீமர ேிரித்த டுக்கும் பேொது அது 
உரிய  ரத் ில் கொணப்ேட 
பவண்டும். 
 
கிணற்றின் இருந்து தேறப்ேடும் 
நீர் விலங்குகள் ைற்றும் 
அருகிலுள்ள ெமூகத் வர்க்கு 
ேயன்ேடும் வமகயில் 
வழங்கப்ேட பவண்டும் 

நீரின்  ரத் ிமன ைத் ிய 
சுற்றொடல் 
அ ிகொரெமேயினொல் 
2017ஆம் ஆண்டு 
தவளியிடப்ேட்ட நீர்  ர 
நியைங்களுடன் 
ஒப்ேிட்டுக்தகொள்ளல் 

ைத் ிய சுற்றொடல் 
அ ிகொரெமே 
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2.3 அழகுணர்ச்ெி 
ெொர்ந்  வடிவமைப்பு 

கொட்ெிெொர்ந்  ைொசு வடிவமைப்பு ெொர் உணர்ைிகு 
சூழலில் பைற்தகொள்ளப்ேடும் 
வடிவமைப்பு இயற்மக சூழலுக்கு 
அமைவொன கட்டமைப்புக்கமள 
தகொண்ட ொக அமைவதுடன் 
கொட்ெி சூழலில் ஏற்ேடும் 
ைொெமட மலயும் குமறக்க 
கூடிய ொக கொணப்ேட பவண்டும். 
பைலும் உரிய  ணிப்பு 
நடவடிக்மககமள த ரிவு 
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தெய்யும் பேொது 
நிலவடிவமைப்ேொளரின் உ வி 
தேற்றுக்தகொள்வது ெிறந் து. 

2.4 சூழலுக்கிமெவொன 
ேசுமை வடிவமைப்பு 

தெயற்த் ிட்ட வடிவமைப்பு 
ைற்றும் நிர்ைொண தேொருட்கள் 
கொரணைொக விலங்கு ைற்றும் 
 ொவர சூழல் ேொ ிக்கப்ேடலொம்.  
 

ேசுமை சூழல் வடிவமைப்பு 
த ொடர்ேில் இயன்றவமர கவனம் 
தெலுத் ப்ேட பவண்டும். 
உ ொரணம்: ைண்ணரிப்பு ைற்றும் 
ஊடுருவும்  ொவர இனங்கமள 
கட்டுப்ேடுத்  உள்ளூர்  ொவர 
இனங்கள் இயன்றளவு 
ேயன்ேடுத் ப்ேட பவண்டும்.  
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2.5 ைண்ணரிப்பு 
கட்டுப்ேொடு 

ேிரித்த டுக்கப்ேடும் நீர் 
ை குகள் மூலைொக 
நீபரொமடகளுக்கு 
அனுப்ேப்ேடலொம். 
ைமழக்கொலங்களில் குறித்  
வடிகொல்களில் நீபரொட்டம் 
அ ிகைொக கொணப்ேடுவ ொல் 
ஓமடப்ேடுமககளில் அரிப்பு 
ஏற்ேடலொம். 

இயற்மக நீபரொமடகளுக்குள் 
வடிந்ப ொடும் நீர் தெல்வ ற்கு 
முன்னரொக அ ன் பவகத்ம  
கட்டுப்ேடுத்  உரிய  மடகள் 
ேயன்ேடுத் ப்ேட பவண்டும். 
 ணிப்பு நடவடிக்மககள் 
பைற்தகொள்ளப்ேடும் 
ேகு ிக்கருகில் நீபரொமடகள் 
கொணப்ேடுைொயின் இத் மகய 
பவகத் மடகள் தெயற்த் ிட்ட 
வடிவமைப்ேில் உள்ளடக்கப்ேட 
பவண்டும். 
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3. நிர்மாண கட்டம் 

3.1 நிர்ைொண 
கழிவகற்றல் 

கட்டிட  கர்ப்பு கொரணைொக 
ஏற்ேடக்கூடிய கழிவுகள் 
முமறயொக முகொமை 
தெய்யப்ேடொவிடில் 
தெயற்த் ிட்ட ேகு ியில் 
சுத் ைற்ற நிமல ஏற்ேடும்.  
 
இ ன் கொரணைொக அருகிலுள்ள 

இவ்வொறு ஏற்ேடும் கழிவுகள் 
உரிய முமறயில் பெகரிக்கப்ேட்டு 
தெயற்த் ிட்ட முகொமைத்துவ 
ேிரிவினொல் ஏற்றுக்தகொள்ளப்ேட்ட 
முமறகளுக்கமைவொக 
அகற்றப்ேட பவண்டும். 
 
எந் தவொரு ெந் ர்ப்ேத் ிலும் 

கழிவுகமள பெகரித்து 
மவக்கும் ேகு ி 
உரியமுமறயில் 
நிர்ணயிக்கப்ேட 
பவண்டும். 
நிர்ைொண 
நடவடிக்மககளின் 
நிமறவில் நிர்ைொண 

ஒப்ேந் க்கொரர் 
 
சுற்றொடல் 
அலுவலகர் 
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நீர் நிமலகள் ைற்றும் 
கொணிகள் உள்ளிட்ட சூழல் 
ேொ ிக்கப்ேடும். பைலும்  எலி 
ைற்றும் நுளம்பு பேொன்ற 
பநொமய ேரவக்கூடிய 
விலங்குகள்/கிருைிகள் ேரவும் 
அேொயம் ஏற்ேடுைொ லொல்  
த ொற்றுபநொய்கள் 
ஏற்ேடக்கூடிய நிமல 
உருவொகும். 
 

 ிண்ைக்கழிவுகள் தெயற்த் ிட்ட 
ேகு ியில் எரிக்கப்ேட கூடொது.  
 
ஒப்ேந் க்கொரரினொல் முமறயற்ற 
முமறயில் கழிவகற்ற கூடிய 
நிமலகள்  விர்க்கப்ேட 
பவண்டும். 
 
நீபரொமடகள் அருகிபலொ அல்லது 
உள்பளொ கழிவுகள் 
அகற்றப்ேடுவது  விர்க்கப்ேட 
பவண்டும். அத்துடன் 
வ ீிபயொரங்களில் குப்மே 
அகற்றப்ேடுவதும்  விர்க்கப்ேட 
பவண்டும். 

கழிவுகள் 
உரியமுமறயில்  
அகற்றப்ேட பவண்டும். 
 
கழிவுகமள அகற்றுவது 
த ொடர்ேில் உள்ளூரொட்ெி 
ெமேகளுடன் 
இணக்கப்ேொடு 
ஏற்ேடுத் ப்ேட்டு 
அவற்றினூபட 
அகற்றப்ேட பவண்டும். 
 
 

3.2 ைண்ணரிப்பு 
ேொ ிப்புக்கள் 

ெிம வுகமள அகற்றும் பேொது 
ஏற்ேடக்கூடிய அரிப்பு 
கொரணைொக சுற்றொடலுக்கு 
ேொ ிப்பு ஏற்ேடும். 

ெொய்வுகமள ைீள வடிவமைத் ல்,  
ெிம வுகமள அகற்று ல் 
பேொன்ற நடவடிக்மககமள 
ைமழக்கொலங்களில்  விர்க்க 
பவண்டும் 

 ஒப்ேந் க்கொரர் 
 
சுற்றொடல் 
அலுவலகர் 
 

3.3 தூசு ைற்றும்  தூசு 
துணிக்மககள் 

நிர்ைொண நடவடிக்மககளொல் 
ஏற்ேடக்கூடிய தூசு கொரணைொக 
சுற்றொடல் ைொெமடய கூடிய 
நிமலபயற்ேடும். 

தூசு ைற்றும் தூசு 
துணிக்மககமள கட்டுப்ேடுத்தும் 
தேொருட்டு விபெட  ிமரகமள 
ேயன்ேடுத்  பவண்டும். 
 

ைத் ிய சுற்றொடல் 
அ ிகொரெமேயினொல் 
2008ஆம் ஆண்டு 
தவளியிடப்ேட்ட 1562/22 
இலக்க வர்த் ைொனியின் 
ேடியொன வளியின்  ர 
நியைங்கள் 

ஒப்ேந் க்கொரர் 
 
சுற்றொடல் 
அலுவலகர் 
ைத் ிய சுற்றொடல் 
அ ிகொரெமே 

3.4 நிர்ைொண 
நடவடிக்மககளுக்கொன 
நீர் 

நிர்ைொண கட்டத் ின் பேொ ொன 
அ ிக நீர்ப்ேொவமன 
கொரணைொக அருகிலுள்ள 
ெமூகம் ைற்றும் சூழலின் 

நிர்ைொண நடவடிக்மககளுக்கொன 
நீர் அங்கீகரிக்கப்ேட்ட ேகு ிகளில் 
இருந்து தேறப்ேட பவண்டும். 

 ஒப்ேந் க்கொரர் 
 
சுற்றொடல் 
அலுவலகர் 
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தரப்பினர் 

ப மவகளுக்கொன 
நீர்ப்ேற்றொக்குமறபயற்ேடும். 

3.5 நிர்ைொண 
நடவடிக்மககளுக்கொன 
ைரப்ேலமககமள 
தேற்றுக்தகொள்ளும் 
வமகயில் ைரங்கமள 
தவட்டு ல் 

 எந் தவொரு ெந் ர்ப்ேத் ிலும் 
ஒப்ேந் க்கொரர் உள்ளூர் 
ைரங்கமள நிர்ைொண 
நடவடிக்மககளுக்கு 
ேயன்ேடுத் க்கூடொது. அத்துடன் 
இயன்றவமர ைரப்ேலமககள் 
அல்லொ  தேொருட்கள் 
ேயன்ேடுத் ப்ேட பவண்டும். 
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3.6 கலொெொர 
முக்கியத்துவம் 
வொய்ந்  
கட்டமைப்புக்கள், 
நிகழ்வுகள் ைற்றும் 
த ொல்தேொருளியல் 
முக்கியத்துவம் 
வொய்ந்  இடங்கள் 

 கலொெொர உணர்ைிகு ேகு ிகள் 
கொணப்ேடுைொக இருந் ொல் 
ஒப்ேந் க்கொரர் அவற்றின் 
கலொெொர நடவடிக்மககளுக்கு 
ேொ ிப்பு ஏற்ேடொ வண்ணம் 
நிர்ைொண நடவடிக்மககமள 
பைற்தகொள்ள பவண்டும். 
 ிருவிழொ நொட்களில் நிர்ைொண 
நடவடிக்மககள்  ற்கொலிகைொக 
நிறுத் ப்ேட பவண்டும். 
கலொெொர முக்கியத்துவம் வொய்ந்  
 ினங்களில் ஒலி ைற்றும் 
அ ிர்வு கட்டுப்ேொடுகள் 
பைற்தகொள்ளப்ேட பவண்டும் 

 த ொல்தேொருளியல் 
 ிமணக்களம் 
(ைொகொணம்) 
NBRO 

3.7 பெமவகளுக்கு 
ஏற்ேடும் ேொ ிப்புக்கள் 

150 ைீட்டர் நீளைொன புமகயிர  
ேொம  ேொ ிக்கப்ேடும் 

 மடப்ேடக்கூடிய அல்லது 
ேொ ிக்கப்ேடக்கூடிய பெமவகள் 
த ொடர்ேில் ஒப்ேந் க்கொரரினொல் 
உரிய ை ிப்ேடீு பைற்தகொள்ளப்ேட 
பவண்டும் உ ொரணம்: 
த ொமலத்த ொடர்பு ைற்றும் 
ைின்ெொர வமலயமைப்பு 

 ஒப்ேந் க்கொரர் 
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தரப்பினர் 

அவற்றிமன அகற்றி 
ேொதுகொப்ேொன இடங்களில் 
ைீளப்தேொருத்தும் பேொது உரிய 
ேொதுகொப்பு நடவடிக்மககள் 
ேின்ேற்ற பவண்டும். 

3.8 கொணி இழப்பு நிர்ைொண நடவடிக்மககள் 
கொரணைொக 3,107.71 பேர்ச்ெஸ் 
விஸ் ீரணைொன கொணி 
ேொ ிக்கப்ேடும். 
 
உற்ேத் ி  ிறனுள்ள கொணிகள் 
ைற்றும் ேயிர்களுக்கு நிர்ைொண 
நடவடிக்மககள் கொரணைொக 
இழப்புக்கள் ஏற்ேடும் 
அத்துடன் ைீ முள்ள கொணியும் 
நிர்ைொண நடவடிக்மககள் 
கொரணைொக தேொருளொ ொர 
ெொத் ியைற்ற ொக கூடிய 
நிமலபயற்ேடும் 

குறித்  கொணிமய முன்னிருந்  
நிமலக்பகொ அல்லது அம விட 
பைன்மையொன நிமலக்பகொ 
தெயற்த் ிட்ட முகொமைத்துவ 
ேிரிவின் அறிவுறுத் லுக்கமைய 
ைீள கட்டிதயழுப்ேல் 

நஸ்ட ஈட்டு 
ஒழுங்கமைப்பு (சுற்றொடல் 
ைற்றும் ெமூக 
முகொமைத்துவ ெட்டத் ின் 
ேகு ி 7 இல் 
குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ள 
தெயற்த் ிட்டம் ெொர்ந்  
நடவடிக்மககளொல் கொணி 
இழக்கப்ேடல் த ொடர்ேொன 
ேகு ிமய ேொர்க்கவும்) 
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3.9 த ொழிலொளொர் 
ேொதுகொப்பு 

நிர்ைொண நடவடிக்மககளின் 
பேொது ைண்ெரிவு இடர் 
ஏற்ேடுைொக இருந் ொல் 
த ொழிலொளர்கள் ைற்றும் 
அப்ேகு ியொல் 
ேயணிப்பேொருக்கு ேொ ிப்பு 
ஏற்ேடலொம். 
 
த ொழிலொளர்கள் வழீக்கூடிய 
நிமலபயற்ேடும். ெொய்வு 
ெரியும் ேட்ெத் ில் கடுமையொன 
கொயங்கள் ஏற்ேடும். ெொய்வு 
ேலைிழக்கும் நிமலமைகள் 

வடிவமைப்ேிற்கமைவொக 
ேொதுகொப்பு ஏற்ேொடுகள் கருத் ிற் 
தகொள்ளப்ேட பவண்டும். 
 

சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக 
சுகொ ொர ைற்றும் 
ேொதுகொப்பு 
ப மவப்ேொடுகள் 
த ொடர்ேில் 
ஒப்ேந் க்கொரருடனொன 
ஒப்ேந் த் ில் விபெட 
ேகு ி உள்ளடக்கப்ேட 
பவண்டும் 
 

ஒப்ேந் க்கொரர் 
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ைமழக்கொலங்களில் அ ிகம் 
ஏற்ேடும். 

3.10 ஒலி ைற்றும் 
அ ிர்வு 

நிர்ைொண நடவடிக்மககள் 
கொரணைொக ஒலி ைொெமட ல் 
ைற்றும் அ ிர்வு ஆகியன 
ஏற்ேடக்கூடிய ெந் ர்ப்ேம் 
ஏற்ேடும் 

ப மவயற்ற பநரங்களில் 
இயந் ிரங்களின் ேொவமன 
 விர்க்கப்ேட பவண்டும். 
 
அருகிலுள்ள வடீுகளில் 
வெிப்ேவர்களுடன் இயந் ிர 
ேொவமன கொரணைொக 
எ ிர்கொலத் ில் ஏற்ேடக்கூடிய 
ேிரச்ெமனகமள  விர்ப்ே ற்கொக 
முன் கூட்டிபய உரிய 
கலந்துமரயொடல்களில் ஈடுேட 
பவண்டும் 

நிர்ைொண 
நடவடிக்மககளின் 
பேொ ொன அ ிக ஒலி 
ைற்றும் அ ிர்வு 
ைட்டங்கள் ப ெிய நியை 
கட்டுப்ேொடுகளுக்கமைவொக 
கண்கொணிக்கப்ேட 
பவண்டும் 

NBRO  
 
சுற்றொடல் 
அலுவலகர் 
ைத் ிய சுற்றொடல் 
அ ிகொரெமே 

* NBRO- ப ெிய கட்டிட ஆரொய்ச்ெி நிறுவனம் 



 

 

 

 


