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அறிமுகம் 

A. சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாணமத்துவ திட்டமிடல் சட்டகத்தின் (ESMPF) 

ந ாக்ககல்ணை மற்றும் குறிக்நகாள் 

1.  இந்த ESMPF ஆனது UDAஇன்  URP திட்டத்திற்கு மாத்திரம் சபாருத்தமானது. URP 

திட்டத்தின் கீழ் வசதிகுமறந்த குடியிருப்புக்களில் வாழும் மக்களுக்கான வடீ்டு வசதிகமள 

நமம்படுத்த காணிகமள விடுவிக்கும் நபாது கட்டாயமான மீள்குடிநயற்ற நடவடிக்மககமள 

நமற்சகாள்ள நவண்டியது கட்டாயமாகிறது. இந்த ESMPF ஆனது URP  சசயற்த்திட்டத்தினால் 

சுற்றாடலுக்கு  ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புக்கமள இனம்காண்பமத நநாக்காக சகாண்டுள்ளது. 

அத்துடன் குறித்த பாதிப்புக்கமள மகயாள அவசியமான சபாருத்தமான நலக்காப்பு சகாள்மககள்  

மற்றும் ஒழுங்காற்று முமறமமகள் ஆகியனவும் இனம்காணப்பட்டுள்ளது. நமலும் சுற்றாடல் 

பாதிப்புக்கமள குமறப்பதற்கு அவசியமான தணிப்பு நடவடிக்மககள் மற்றும் சசயற்த்திட்டத்தின் 

நிமலத்து நிற்கும் தன்மமமய உறுதிப்படுத்த நமற்சகாள்ளநவண்டிய நடவடிக்மககள் ஆகியனவும் 

இனம்காணப்பட்டுள்ளது.  URP சசயற்த்திட்டத்தில் நலக்காப்பு நதமவப்பாடுகமள பூர்த்தி சசய்வது 

சதாடர்பில் ஒவ்சவாரு தரப்பினருக்குமான வகிபாகங்கள், சபாறுப்புக்கள் மற்றும் சசயல்முமறகள் 

ஆகியனவும் ESMPFஇல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

 

2. இந்த ESMPF இலங்மக அரசாங்கத்தின் சுற்றாடல் சட்டங்கள், ஒழுங்குவிதிகள் மற்றும் 1980 

ஆம் ஆண்டிற்கான நதசிய சுற்றாடல் சட்டம் மற்றும் அச்சட்டத்தில் 1988 மற்றும் 2000ஆம் 

ஆண்டுகளில் நமற்சகாள்ளப்பட்ட திருத்தங்கள் மற்றும்  1999 ஆம் ஆண்டு ஆனி மாதம் 24ஆம் 

திகதி சவளியிடப்பட்ட  772/22 இலக்க அரச வர்த்தமானி மற்றும் 1999ஆம் ஆண்டு கார்த்திமக 

மாதம் 5ஆம் திகதி சவளியிடப்பட்ட 1104ஆம் இலக்க அரசவர்த்தமானி படியான சூழல் மதிப்படீ்டு 

சசயன்முமறகள்  ஆகியவற்மற அடிப்பமடயாக  சகாண்டு தயாரிக்கப்பட்டது. இந்த சட்ட 

ஆவணங்கள் சசயற்த்திட்டங்கமள ஆராய்வதற்கான வழிகாட்டி, வகுத்துமரக்கப்பட்ட மற்றும் 

வகுத்துமரக்கப்படாத சசயற்த்திட்டங்கள், சூழல் பாதிப்புக்கமள ஆராய்வதற்கான நநாக்சகல்மல, 

நதமவயான சுற்றாடல் பாதிப்பு மதிப்படீு, சுற்றாடல் அனுமதிப்பத்திரத்மத சபற்றுக்சகாள்ளல் 

மற்றும் நிர்மாண மற்றும் சசயற்பாட்டு கட்டங்களின் நபாதான சுற்றாடல் இணக்கப்பாட்டு 

கண்காணிப்பு  ஆகியன சதாடர்பிலான வழிகாட்டுதமல வழங்குகிறது. இந்த ESMPF ஆனது AIIBஇன் 

ESP மற்றும் ESS நியமங்களுடன் இமணந்ததாக அமமந்துள்ளதுடன் உள்ளூர் சுற்றாடல் மற்றும் 

சமூக நலக்காப்பு  நதமவப்பாடுகளில் உள்ள இமடசவளிகமள நிரப்பும் வமகயிலும் 

அமமந்துள்ளது. 

3. இந்த ESMPF இன் பிரதான நநாக்கம் UDA இற்கு AIIB இன் நிதியடீ்டத்துடன் 

நமடமுமறப்படுத்தப்படும் ஒவ்சவாரு உப URP சசயற்த்திட்டங்கள் காரணமாக சுற்றாடலுக்கு 

ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புக்கமள முற்கூட்டிநய இனம்கண்டு அவற்றுக்குரிய நலக்காப்பு 

நடவடிக்மககமள திட்டமிட்டு அவற்மற நமடமுமறப்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டிமய 

வழங்குவதாகும். அத்துடன் உப சசயற்த்திட்ட மட்டங்களில் மிகவும் விபரமான   ESIAஇன் 
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அவசியம் குறித்தும் ESMPF ஆராய்கிறது. நமலும் நலக்காப்பு நடவடிக்மககளின் இணக்கப்பாடு 

சதாடர்பில் கண்காணித்து அறிக்மகயிடவும் ஒரு முமறமமயிமன ESMPF வழங்குகிறது. 

அத்துடன் முன்சமாழியப்பட்ட நலக்காப்பு நடவடிக்மககமள நமடமுமறப்படுத்துவதற்கான 

நிறுவன இயலுமம மற்றும் நமடமுமறப்படுத்தப்படும் சபாறிமுமற சதாடர்பான விபரங்களும் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

 

B. சுற்றாடல் மற்றும் சமூக  ைக்காப்பு ககாள்ணக/URPஇன் நநாக்கம் 

4. இந்த சசயத்திட்டத்திற்கு முன்னர் நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசமபயினால் 
அமுல்ப்படுத்தப்படும் சசயற்த்திட்டங்களுக்கான நலக்காப்பு விடயங்கள் சசயற்த்திட்டத்மத 
கண்காணிக்கும் சவளியக ஆநலாசகர் ஒருவருக்கு வழங்கப்பட்டது. இவ்வாறு 
வழங்கப்பட்டமம எவ்வித சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ திட்டமிடல் சட்டகத்மத 
அடிப்பமடயாக சகாண்டிருக்கவில்மல. அத்துடன் சுற்றாடல் நலக்காப்பு விடயங்கள் மத்திய 
சுற்றாடல் அதிகாரசமபயின் அனுமதிப்பத்திரங்கள் மூலமாகநவ கவனிக்கப்படுகின்றன. 
அத்துடன் குறித்த அனுமதிப்பத்திரங்களின் நிபந்தமனகள் சவளியக ஆநலாசகரால் 
கவனிக்கப்பட்டு நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசமபக்கு அறிக்மககள் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன. 
பிரச்சமனகள் ஏதும் எழும் பட்சத்தில் நடவடிக்மககள் நமற்சகாள்ளப்படுகின்றன. இவ்வாநற 
நலக்காப்பு நடவடிக்மககள் நமடமுமறப்படுத்தப்படுகின்றன. 
 
5. தற்நபாமதய URP திட்டத்தின் கீழ் நமற்சகாள்ளப்படும் சசயற்த்திட்டங்களுக்சகன 
நமற்சகாள்ளப்படும் கட்டிடங்கமள உமடத்தல், நிலத்தயாரிப்பு மற்றும் நிர்மாண 
நடவடிக்மககள் காரணமாக பாதகமான சுற்றாடல் பாதிப்புக்கள் ஏற்படலாம் என UDA 
இனம்கண்டுள்ளது. இத்தமகய பாதிப்புக்கள் குறித்த சசயற்த்திட்டத்தின் அமமவிட சூழலின் 
இயல்விமளவு மற்றும் அதன் பருமன் ஆகியவற்றிற்நகற்ப நவறுபடும். எனநவ URP 
திட்டத்தினால் சூழல் மற்றும் சமூகங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புக்கமள குமறப்பதற்கான 
நடவடிக்மககமள நமற்சகாள்ள UDA எப்நபாதும் கடமமப்பட்டுள்ளது. 
இச்சசயற்த்திட்டத்திற்சகன தயாரிக்கப்பட்டுள்ள நலக்காப்பு சகாள்மக நாட்டின் நதசிய 
சுற்றாடல் நலக்காப்பு ஒழுங்கமமப்பு சட்டகம் மற்றும் AIIB வங்கியின் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக 
சகாள்மககமள அடிப்பமடயாக சகாண்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சகாள்மக பிரித்தறியும் 
முமற மற்றும் வமகப்படுத்தல், ஆநலாசமன, தகவல் சவளிப்படுத்துமக, பாதிக்கப்பட்நடாரின் 
குமறதீர்க்கும் முமற, சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ திட்டங்கமள தயாரித்தல், 
ESMPFஇல் குறிப்பிட்டவாறு விமளவுகமள கண்காணித்தல் மற்றும் அறிக்மகயிடல் நபான்ற 
சசயற்பாடுகளுக்கு வழிகாட்டியாக காணப்படுகிறது. 
 
6 இந்த ESMPF ஆனது URP சசயற்த்திட்டம் சதாடர்பில் நமற்சகாள்ளப்பட நவண்டிய 
சுற்றாடல் மற்றும் சமூக நலக்காப்பு இணக்கப்பாடுகமள நநாக்காக சகாண்டதுடன் அதமன 
நமடமுமறப்படுத்த UDA இன் ஈடுபாடும் காணப்படுவதால் நிமலத்து நிற்கும் அபிவிருத்திமய 
உறுதிசசய்யக்கூடிய தன்மமயும் காணப்படுகிறது. எனநவ அபிவிருத்தி 
நடவடிக்மககளுக்கிமடயில் சமநிமலத்தன்மமமய நபணவும், சுற்றாடல் நிமலத்து நிற்கும் 
தன்மமமய உறுதி சசய்யவும், URP திட்டத்திமன நமடமுமறப்படுத்தும் நபாது சமூக நலமன 
உறுதி சசய்யவும் UDA கீழ்வரும் விடயங்கள் சதாடர்பில் கடப்பாட்டிமன சகாண்டுள்ளது.  



 

i. URP திட்டத்துடன் சதாடர்புமடய சூழல் மற்றும் சமூகம் சார் விடயங்கள் சதாடர்பில்  
UDA  அவதானமாக இருப்பதுடன் பாதகமான விமளவுகள் ஏற்படுமிடத்து அவற்மற 
தவிர்க்கநவா, தணிக்கநவா அல்லது குமறக்கநவா நடவடிக்மககமள நமற்சகாள்ள 
நவண்டும். 

ii. இலங்மக அரசாங்கத்தின் சூழல் மற்றும் சமூகம் சதாடர்பான சகாள்மககள் மற்றும் 
AIIB வங்கியின் சூழல் மற்றும் சமூக நதமவப்பாட்டு நியமங்கள் ஆகியவற்றுடன் UDA 
இணங்கி சசல்ல நவண்டும்.  

iii. இந்த ESMPF இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அமனத்து சசயற்பாட்டு முமறகளும் AIIB 
வங்கியின் நிதியடீ்டத்துடன் நமடமுமறப்படுத்தப்படும் அமனத்து உப 
சசயற்த்திட்டங்களுக்கும் சபாருந்தும்.  

 

 

II. கசயற்த்திட்ட விபரம் 

A. விபரம் 

7. சகாழும்பு நகரில் வாழும் மக்களில் 50%இற்கும் அதிகமாநனார் நசரிப்புறங்கள் அல்லது 
பாழமடந்த பமழய வடீ்டுத்திட்டங்கள் ஆகியவற்றில் வாழுகின்றனர். இது சகாழும்பின் 
சமாத்த நிலப்பகுதியின் 9% இல் வியாபித்துள்ளது. நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசமப இவ்வாறான 
1,499 சமூகங்களில் வாழும் 68,812 குடும்பங்கமள இனம்கண்டுள்ளது. இத்தமகய சமூகங்கள் 
வாழும் பகுதிகளில் அடிப்பமட நதமவயான நீர், மின்சாரம் மற்றும் மலசலகூட வசதிகள் 
நபாதுமான அளவில் காணப்படவில்மல. இந்த சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ 
சட்டகம் மாநகர மற்றும் நமல்மாகாண அபிவிருத்தி அமமச்சின் கீழ் இயங்கும் நகர 
அபிவிருத்தி அதிகாரசமபயினால் நமடமுமறப்படுத்தப்படும் நகர புத்துயிர்ப்பு 
சசயற்த்திட்டத்திற்கானது. அது இச்சசயற்த்திட்டத்தின் கீழ் நமற்சகாள்ளப்படும் 
நடவடிக்மககளினால் சூழலுக்கு மற்றும் சமூகத்திற்கு ஏற்படும் பாதிப்புக்கமள 
குமறப்பதற்கான வழிவமககமள உள்ளடக்கியதாக இலங்மகயின் நதசிய சட்டங்கள் மற்றும் 
சகாள்மககள் மற்றும் ஆசியான் உட்கட்டமமப்பு முதலீட்டு வங்கியின் சூழல் மற்றும்  
நலக்காப்பு சகாள்மககளுக்கமமவாக தயாரிக்கப்பட்டது. 
 

8. ஆசியான் உட்கட்டமமப்பு முதலீட்டு வங்கி முதற்கட்டமாக ஆறு உப 
சசயற்த்திட்டங்கமள தயாரிக்கும் சசயற்பாட்டில் ஈடுபட்டுள்ளது. அதன் கீழ் அப்பிள்வத்மத, 
சகாலம்பநக மாவத்மத, மாதம்பிட்டிய, ஒநபநசகரபுர, ஸ்நடடியம்கம மற்றும் நபர்குஸன் 
ஆகிய ஆறு இடங்களில் நகர புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டத்தின் கீழ் குமறந்த வருமானம் சபறும் 
மக்களுக்கான வடீமமப்பு திட்டங்கமள அமமத்து சகாடுப்பதற்கு நடவடிக்மககள் 
நமற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. இச்சசயற்த்திட்டத்தின் முதலாம் கட்டத்தின் கீழ் (அசமரிக்க சடாலர் 
220 மில்) 4074 குடும்பங்களுக்கான வடீுகள் அமமப்பதற்கான நிதியடீ்டம் வழங்கப்படுவதுடன் 
இரண்டாம் கட்டத்தின் கீழ் (அசமரிக்க சடாலர் 50 மில்) இச்சசயற்த்திட்டத்தின் கீழ் 
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விடுவிக்கப்பட்ட காணிகமள மீள அபிவிருத்தி சசய்யவும் சபாது வசதிகமள வழங்கவும் 
ஆசியான் உட்கட்டமமப்பு முதலீட்டு வங்கி உதவ முன்வந்துள்ளது. மூன்றாவது கட்டத்தின் 
கீழ் (அசமரிக்க சடாலர் 10 மில்) நமலதிக சதாழில்நுட்ப உதவி வழங்கப்படுவதுடன் 
சசயற்த்திட்ட நிமலத்து நிற்கும் தன்மம, கட்டட பராமரிப்பு உள்ளிட்ட சசயற்த்திட்ட 
முகாமமத்துவ நடவடிக்மககளுக்கும் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பிரச்சமனகமள 
முகாமமத்துவம் சசய்யக்கூடிய வமகயில் நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசமபயின் இயலுமம 
வளர்ச்சிக்கும்  உதவி வழங்கப்படும். முதற்கட்டமான ஆறு சசயற்த்திட்டங்களின் கீழ் 128 
குடும்பங்கள் (அப்பிள்வத்மத- 30,  மாதம்பிட்டிய-60 மற்றும் ஒநபநசகரபுர- 38) 
மீள்குடிநயற்றப்படும். மாநகர மற்றும் நமல்மாகாண அபிவிருத்தி அமமச்சு 
இச்சசயற்த்திட்டத்திற்கான நிமறநவற்று நிறுவனமாக காணப்படுகின்ற அநதநவமள நகர 
அபிவிருத்தி அதிகாரசமப நமடமுமறப்படுத்தும் நிறுவனமாக காணப்படுகின்றது. நகர 
புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டத்தின் நமடமுமறப்படுத்தல் மற்றும் சமாத்த ஒருங்கிமணப்பு 
நடவடிக்மககளுக்கும் நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசமப சபாறுப்பாக காணப்படுகின்றது. ஆசியான் 
உட்கட்டமமப்பு முதலீட்டு வங்கியின் நிதியடீ்டத்மத எதிர்பார்த்து நமற்சகாள்ளப்படும் நகர 
புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்ட நடவடிக்மககள் அமனத்தும் இந்த சுற்றாடல் மற்றும் சமூக 
முகாமமத்துவ சட்டகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழிகாட்டுதல்கமள பின்பற்ற நவண்டும். 
 

B.  கர புத்துயிர்ப்பு கசயற்த்திட்ட  ைக்காப்பு விடயங்களுக்கான 
ந ாக்ககல்ணை 

9. 2011ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட நகர புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டத்தின் கீழ் நகர 
அபிவிருத்தி அதிகாரசமப சுமார் 70,000 வடீுகமள அமமத்து சகாழும்பு மற்றும் அதன் 
சுற்றுச்சூழலிலுள்ள நசரிப்புறங்களில் வாழும் மக்கமள மீளக்குடிநயற்ற தீர்மானித்துள்ளது. 
அத்துடன் இந்த திட்டம் அரசாங்க சகாள்மகயான சமூக அடிநிமலவகுப்பு மக்களின் 
வாழ்க்மகத்தரத்மத நமம்படுத்தும் திட்டத்துடன் இணங்கி சசல்கின்றது. அத்துடன் 
இச்சசயற்த்திட்டம் இலங்மக அரசாங்கத்தின் வடீமமப்பு சகாள்மகயான அமனவருக்கும் 
வடீ்டுவசதி மற்றும் மாநகர திட்டத்திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிலப்பயன்பாட்மட 
உச்சப்படுத்தும் முகமாக தற்நபாது நசரிப்புறங்களில் வாழும் மக்கமள மீளக்குடிநயற்றி 
அவர்களது வாழ்க்மக தரத்மத உயர்த்துவதுடன் மட்டுமல்லாது நாட்டிற்கான சபாருளாதார 
முதலீடுகமள அதிகரிப்பது ஆகியவற்றுடனும் இச்சசயற்த்திட்டம் இணங்கி சசல்கிறது. 
சபௌதீக அபிவிருத்திமய கருத்தில் சகாள்ளும் நபாது நகர புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டத்தின் கீழ் 
கட்டிடங்கமள தகர்த்தல், புதிய நிர்மாணம் மற்றும் விடுவிக்கப்பட்ட காணிகமள மீள 
அபிவிருத்தி சசய்தல் ஆகிய சசயற்பாடுகள் இடம்சபறுகின்றன. இவற்றில் கட்டிடங்கமள 
தகர்த்தல் மற்றும் நிர்மாண நடவடிக்மககள் இலங்மக அரசாங்கத்தின் சுற்றாடல் 
சட்டதிட்டங்கள் மற்றும்  ஆசியான் உட்கட்டமமப்பு முதலீட்டு வங்கி ஆகியவற்றின் சுற்றாடல் 
மற்றும் சமூக நலக்காப்பு சகாள்மககள் ஆகியவற்றிற்கமமவாக நமற்சகாள்ளப்பட நவண்டும். 
எவ்வாறாயினும் நகர புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்துட்ட நநாக்சகல்மலமய கருத்தில் சகாள்ளும் 
நபாது குறித்த சசயற்த்திட்டத்தினால் பாரிய சுற்றாடல் பாதிப்புக்கள் ஏற்படுவதற்கான 



 

சாத்தியக்கூறுகள் குமறவாகநவ காணப்படுகின்றன. அத்துடன் நிர்மாண நடவடிக்மககளின் 
நபாது ஏற்படக்கூடிய தற்காலிக சூழல் பாதிப்புக்கமள உரிய தணிப்பு நடவடிக்மககமள 
அமுல்ப்படுத்துவதன் மூலம் தணித்துக்சகாள்ள முடியும். மிகமுக்கியமாக இந்த 
சசயற்த்திட்டத்தினால் சாதமான சூழல் பாதிப்புக்கநள உருவாகும். அத்துடன் எவ்வித நிர்மாண 
நடவடிக்மககளும் முக்கிய இயற்மக வாழிடங்களிநலா அல்லது சுற்றாடல் உணர்மிகு 
பகுதிகளிநலா நமற்சகாள்ளப்படாது. அத்துடன் சூழலுக்கு பாரிய பாதிப்புக்கமள 
ஏற்படுத்தக்கூடிய எந்தசவாரு நடவடிக்மககளும் நகர புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டத்தின் கீழ் 
நமற்சகாள்ளப்படமாட்டாது. 
 

10. நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசமப கட்டிடங்கமள தகர்த்தல், நிர்மாணம் மற்றும் 
மீளபிவிருத்தி உள்ளிட்ட நகர புத்தியிர்ப்பு சசயற்த்திட்ட சசயற்பாடுகமள அவதானத்துடன் 
நமற்சகாள்ளும். அத்துடன் குறித்த சசயற்பாடுகள் காரணமாக யாதாயினும் கட்டாய 
மீள்குடிநயற்றங்கள் ஏற்படுமாயின் அமவ சதாடர்பிலும் அவதானம் சசலுத்தப்பட நவண்டும். 
அத்துடன் யாதாயினும் கட்டாய மீள்குடிநயற்ற சசயற்பாடுகள் நமற்சகாள்ளப்படுமாயின் 
அமவ நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசமபயின் மீள்குடிநயற்ற சகாள்மக சட்டகத்திற்கு அமமவாக 
நமற்சகாள்ளப்பட நவண்டும் (மீள்குடிநயற்ற சகாள்மக சட்டகத்தின் சுருக்கம் இமணப்பு 1இல் 
தரப்பட்டுள்ளது). நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசமப அல்லது ஏமனய அரச நிறுவனங்களுக்கு 
உரிமமயான காணிகநள நகர புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டத்திற்சகன பயன்படுத்தப்படும். 
இச்சசயற்த்திட்டத்திற்சகன தனியார் காணிகள் சுவகீரிக்கப்பட நவண்டுமாயிருப்பின் நதசிய 
காணி சுவகீரிப்பு சசயல்முமற பின்பற்றப்பட நவண்டும். 
 

11. நகர புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டத்தின் நிர்மாண நடவடிக்மககள் காரணமாக எந்தசவாரு 
நபரினதும் நிலப்பயன்பாடு அல்லது சட்டரீதியான பூங்காக்கள் அல்லது பாதுகாப்பான 
பகுதிகளுக்கான வழிகள் தமடப்படக்கூடாது. இச்சசயற்த்திட்டத்திற்சகன சபாதுவான காணிகள், 
சதுப்பு நிலங்கள், காட்டு நிலங்கள் அல்லது யாதாயினும் சுற்றாடல் உணர்ச்சி  மிகுந்த 
பகுதிகள் ஆகியன எவ்விதத்திலும் பயன்படுத்தப்படாது.  
 

 

12. நகர புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டம் காரணமாக நாட்டின் சுநதச சமூகமான நவடுவர் 
சமூகத்திற்நகா அவர்களது கலாசாரம், மனித உரிமம, சபாருளாதாரம் மற்றும் சமூக நலன்கள் 
ஆகியவற்றுக்கு எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாது. நமலும் அவர்கள் உரிமம சகாண்டாடும் 
நிலங்களுக்நகா எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாது. சுநதச இனங்களுக்கு சசாந்தமான நிலங்கள் 
எமவயும்  இச்சசயற்த்திட்டம் நமடமுமறப்படுத்தப்படும் இடங்களில் காணப்படவில்மல. 

 

III. சட்டம் மற்றும்  ிறுவன கட்டணமப்பு 

A. இலங்கையின் சுற்றாடல் கைாள்கை 

13. இலங்மகயின் அரசியலமமப்பின் பிரகாரம் இலங்மகமக்கள் அமனவரும் இயற்மக 
சூழமல பாதுகாக்க கடமமப்பட்டுள்ளார்கள். நாட்டின் சுற்றாடல் சகாள்மகயின் படி சமூக 
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மற்றும் சபாருளாதார நதமவகமள ஈடு சசய்யும் அநதநவமளயில் சுற்றாடலும் உரிய 
முமறயில் முகாமம சசய்யப்பட நவண்டும் என சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இக்சகாள்மக 
ஏமனய பங்குதாரர்களுடன் இமணந்து சூழமல பாதுகாப்பதற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. 
நமலும் இயற்மக வளங்கமள  முகாமம சசய்யும் விடயங்கள் சவளிப்பமடத்தன்மம, 
சபாறுப்புக்கூறும் தன்மம மற்றும் பங்சகற்றலுடன் நமற்சகாள்ளப்பட நவண்டும். இக்சகாள்மக 
சூழல் உணர்மிகு பகுதிகமள பாதுகாப்பது எந்தசவாரு நிறுவனம், அரசாங்கம் அல்லது அரச 
சார்பற்ற நிறுவனங்கள் மற்றும் இலங்மகமய நசர்ந்த எந்தசவாரு குடிமகனின் கடமமயாகும். 
 

14. சகாள்மகயின் நநாக்கங்களாவன;    

 

i இலங்மகயின் சமூக மற்றும் சபாருளாதார அபிவிருத்தி நடவடிக்மககமள எந்தசவாரு 
விட்டுக்சகாடுப்புமின்றி சுற்றாடமல பாதுகாத்து பாதகமான விமளவுகமள 
ஏற்படுத்தக்கூடிய நடவடிக்மககமள மட்டுப்படுத்தல். 

ii அரசசார்பற்ற நிறுவனங்கள் மற்றும் மத்திய மற்றும் உள்ளூர் அரசாங்கங்கள் உள்ளிட்ட 
அமனத்து தரப்பினரதும் சசயற்பாடுகள், விருப்புக்கள் மற்றும் நநாக்கங்கள் 
ஆகியவற்மற ஒருங்கிமணத்து சுற்றாடமல முகாமம சசய்தல் 

iii சுற்றாடலுக்கு சபாறுப்புக்கூறும் தன்மமமய உறுதிப்படுத்தல் 

15. சகாள்மக தத்துவங்களாவன: 
i சுற்றாடல் முகாமமத்துவத்தின் வழிகாட்டு சநறிமுமறகள் "மாசுபடுத்துபவர் பணம் 

சசலுத்துதல்" மற்றும் நுகர்வு குமறக்கப்பட நவண்டிய நதமவ, சபாருட்கமள 
மறுசுழற்சி மற்றும் மறுபயன்பாட்டுடன் சபாருட்கமள அதிகளவு பயன்படுத்துவமத 
குறிக்கும்.  

ii இயற்மக வளங்கமளப் பயன்படுத்தும் நபாது அவற்றின் பயன், நிமலத்து நிற்கும் 
தன்மம மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பரிணாம சசயல்முமறகளின் ஒருமமப்பாடு 
ஆகியன சதாடர்பில் கவனம் சசலுத்துதல்.  

iii நிமலயான வளங்கமள பயன்படுத்தும் நபாது எதிர்கால சந்ததியினருக்கு வழங்க 
நவண்டிய அவசியத்மதயும் மனதில் சகாண்டு அவற்றின் பயன்பாடு சூழலுக்கு  
இமசவானதாக இருப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட நவண்டும். 

iv சுற்றுச்சூழல் நமலாண்மம அமமப்புகளின் அபிவிருத்தியில் பாரம்பரிய அறிவும் 
நமடமுமறகளும் மதிக்கப்படல்.  

v சுற்றுச்சூழல் நமலாண்மம நசமவகளின் பரவலாக்கம் மூலம் சாத்தியமான 
விமனத்திறனான ஆளுமகமய உறுதிப்படுத்தல். 

16. சகாள்மக அறிக்மக: 
i நிலம், நீர், காற்று, கனியங்கள் மற்றும் உயிரிப்பன்மயம் நபான்ற வளங்கள் 

சுற்றுச்சூழல் சசயல்முமறகளுக்கமமவாக நிர்வகிக்கப்பட நவண்டும்.  



 

ii சுற்றுச்சூழல் முகாமமத்துவம் சதாடர்பான தீர்மானங்கமள நமற்சகாள்ளும் நபாது 
அமனத்து மட்டங்களிலும் பங்நகற்றல், சவளிப்பமடத்தன்மம, முற்கணிப்பு மற்றும் 
சபாறுப்புணர்வு ஆகிய  விடயங்கள் கவனத்தில் சகாள்ளப்பட நவண்டும்.  

iii சுற்றுச்சூழமல துஷ்பிரநயாகத்தில் இருந்து பாதுகாப்பநதாடு மட்டுமல்லாமல் கடந்த 
காலங்களில் சூழலுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புக்கமள நிவர்த்தி சசய்வதமனயும் சூழல் 
முகாமமசசயற்பாடுகள் உள்ளடக்க நவண்டும்.  

iv சுற்றாடல் முகாமமத்துவ அமமப்புகள் மாற்றமமடயும் சூழ்நிமலகளுக்கு 
இணங்குவதற்நகற்ற வமகயில் முன்சனச்சரிக்மக சகாள்மககமள சகாண்டுள்ளதுடன் 
சநகிழ்வானமவயாகவும் காணப்பட நவண்டும்.  

v சுற்றாடல் நசமவகளின் சபாருளியல் சபறுமதி உணரப்படுவதுடன் அவற்றின் நிமலத்து 
நிற்கும் தன்மம மக்களின் நன்மமக்காக உறுதிப்படுத்தப்பட நவண்டும்.  

vi சுற்றுச்சூழல் நிமல சதாடர்ச்சியாக மதிப்படீு சசய்யப்பட்டு ஒரு முழுமமயான  
கட்டமமப்பின் மூலம் கண்காணிக்கப்பட நவண்டும்.  

vii திறமமயான சுற்றுச்சூழல் முகாமமத்துவத்திற்கான நிறுவன கட்டமமப்பானது 
இயலுமம வளர்ச்சி,  சட்டவாக்கங்கள் மற்றும் நமம்பட்ட ஒருங்கிமணந்த நிறுவகன 
கட்டமமப்பு மூலம் நமம்படுத்தப்பட நவண்டும்.  

viii "வாழ்க்மக சுழற்சி" மற்றும் "தூய்மமயான உற்பத்தி" சகாள்மககள் மூலம் இயற்மக 
வளங்களின் பயன்பாட்டின் சசயல்திறமன நமம்படுத்தவும் சுற்றுச்சூழல் தரத்மத 
நமம்படுத்தவும் நடவடிக்மககமள நமற்சகாள்ளல் 

 

B. இைங்ணகயின் அரசியைணமப்பு சட்டம் 

17. இலங்மகயின் அரசியலமமப்பின் 18ஆவது சரத்தின் படி ("இயற்மகமயப் 
பாதுகாப்பதற்கும் அதன் சசல்வத்மத காப்பாற்றுவதற்கும் இலங்மகயின் ஒவ்சவாரு நபரும் 
கடமமப்பட்டுள்ளார்கள்") மற்றும் 27ஆம் சரத்து பிரகாரம் (சமூகம் நலனுக்காக சூழமல 
பாதுகாப்பதும், நமம்படுத்துவதும் அரசின் கடமமயாகும்). நமலும் அரசியலமமப்பின் 13ஆவது 
திருத்தப்பிரகாரம் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் முகாமமக்சகன மாகாண மட்டத்தில் புதிய 
நிறுவனத்மத உருவாக்குவதற்கான சட்ட ஏற்பாடுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டன. இதன் கீழ்ஒவ்சவாரு 
மாகாண அரசாங்கமும் சுற்றாடல் விடயங்களில் சட்டரீதியான மற்றும் நிமறநவற்று 
அதிகாரங்கமள சகாண்டுள்ளன (சரத்து 154 (அ), 9, 19 மற்றும் (III) 17). 
 

C. கபாருத்தமான பிரதான நதசிய சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குவிதிகள்  

18. நதசிய சுற்றாடல் சட்டம்  மற்றும் அதன் திருத்தங்கள் மற்றும் கமரநயார பாதுகாப்பு 
சட்டம் ஆகியமவ நகர புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டத்துடன் நநரடியாக சதாடர்புபட்ட 
சட்டங்களாகும். நாட்டில் சுற்றுச்சூழல் பரிநசாதமனயின் நதமவ மற்றும் திட்டங்கமள 
வமகப்படுத்துவதற்கான அளமவ ஆகியவற்மற இந்த இரு சட்டங்களும் தீர்மானிக்கின்றன. 
ஏமனய சட்டங்களுள் இலங்மகயின் காணி மீட்பு மற்றும் அபிவிருத்தி  சட்டம் மற்றும் அதன் 
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திருத்தங்கள் ஆகியவற்மற தாழ்நிலங்கள் மற்றும் நீர்நிமலகளுக்கு அருகில் காணப்படும் 
காணிகமள நகர புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டத்திற்கு பயன்படுத்தும் நபாது கவனத்தில் சகாள்ள 
நவண்டும். அமனத்து சபாருத்தமான சட்டங்களின் சுருக்கம் இமணப்பு II இல் தரப்பட்டுள்ளது. 
 

19. இலங்மகயின் அரசியலமமப்பின் 13 வது திருத்தத்தின் கீழ் சசயற்த்திட்டங்களுக்கான 
அனுமதி வழங்கும் அதிகாரம் உள்ளூராட்சி அதிகாரசமபகளின் கீழ் உள்ளது. 1982 ஆம் 
ஆண்டின் 04 ஆம் இலக்க நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசமப திருத்தச் சட்டத்தின் கீழ்  நகர 
அபிவிருத்தி பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்ட பிரநதசத்திற்குள் எந்தசவாரு அபிவிருத்தி 
நடவடிக்மகமய நமற்சகாள்ளும் நபாது நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசமபயின் அனுமதி சபறப்பட 
நவண்டும். எனினும் குறித்த அதிகாரங்கள் நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசமபயினால் உள்ளூராட்சி 
சமபகளுக்கு பரவலாக்கப்பட்டதுடன் அமவ நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசமபயுடன் 
நமற்பார்மவயுடன் அமுல்ப்படுத்தப்படுகின்றது. இது நகர புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டத்திற்கு 
சபாருந்தும்.  வடீமமப்பு மற்றும் நிர்மாண அமமச்சின் கீழியங்கும் நிர்மாண மகத்சதாழில் 
அபிவிருத்தி அதிகாரசமபயின் ஒழுங்குவிதிகள் நிர்மாண நடவடிக்மககளின் நபாது 
பின்பற்றப்பட நவண்டும். 
 

20. நகர புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டத்தின் மீள்குடிநயற்றத்துடன் சதாடர்புமடய முக்கிய 
சகாள்மககள் மற்றும் ஒழுங்குவிதிகள் கவனத்தில் சகாள்ளப்பட நவண்டும். சதாழில் மற்றும் 
பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுமறகள் இச்சசயற்த்திட்டத்தின் கீழ் கட்டிடங்கமள தகர்த்தல் மற்றும் 
நிர்மாண நடவடிக்மககளின் நபாது முக்கியமாக கவனத்திற் சகாள்ளப்பட நவண்டும். இவற்மற 
விட சதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம் சதாடர்பான நதசிய நிறுவனம் மற்றும் சபாது 
சுகாதாரம் மற்றும் கழிவகற்றலுடன் சதாடர்புமடய மாநகரசமப சட்டம் ஆகியனவும் 
கவனத்திற்சகாள்ளப்பட நவண்டும்.  நகர புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டத்தின் கீழ் 
நிர்மாணிக்கப்படும் குடியிருப்புகள் சபாதுமக்களுக்கு மகயளிக்கப்பட்டவுடன் கூட்டு ஆதன 
முகாமமத்துவ அதிகாரசமப சட்டத்தின் கீழ் முகாமம சசய்யப்படும். உலக சதாழில் நிறுவன 
138 ஆவது சாசனமாகிய நவமலக்கமர்த்தக்கூடிய ஆகக்குமறந்த வயசதல்மல மற்றும்  C182 

ஆன நிர்மாண சசயற்பாடுகள் இடம்சபறும் இடங்களில் 18 வயதுக்கு குமறந்நதாமர 
நவமலக்கமர்த்துவதில்மல ஆகிய சாசனங்களில் இலங்மக மகச்சாத்திட்டு உறுதி 
சசய்துள்ளது. இவற்மற விட 2003ஆம் ஆண்டு இமளநயார் மற்றும் குழந்மத சட்டம் 
மற்றும் அதன் 2006ஆம் ஆண்டு திருத்தம் ஆகியன 18 வயதுக்குட்பட்டவர்கமள குடும்ப 
நவமலகமள தவிர நவறு நவமலகளில் ஈடுபடுத்துவமத தமட சசய்கின்றன. இவற்றுடன் 
சதாடர்புமடய அமனத்து சட்டங்களும் இமணப்பு II இல் தரப்பட்டுள்ளன. 
  

D. இைங்ணகயின் சுற்றாடல் மதிப்பீட்டு கசயல்முணற 

21. சுற்றுச்சூழல் மதிப்படீு ஒரு சசயற்த்திட்டம்/உப சசயற்த்திட்டசமான்றினால் உயிர் 
சபௌதீக சூழல் மற்றும் மனித சூழலில்  நநரடி மற்றும் மமறமுக தாக்கங்கமள ஆய்வு 
சசய்வதமன அடிப்பமடயாக சகாண்டது. மதிப்படீு சசயல்முமற மூலம் இயற்மக சூழலுக்கு 



 

ஏற்படும் பாதிப்புகமள மதிப்பாய்வு சசய்து உரிய தணிப்பு நடடிக்மககள் அமுல்ப்படுத்தப்பட 
நவண்டும்.  அத்துடன் சுற்றாடலுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புக்கள் சதாடர்பான விடயங்கள் 
சசயற்த்திட்ட திட்டமிடல் கட்டத்தின் நபாநத கவனத்திற் சகாள்ளப்பட நவண்டும். 
 

22. எந்தசவாரு சசயற்த்திட்டத்திற்குமான சுற்றாடல் பாதிப்பு சதாடர்பான மதிப்பாய்மவ 
நமற்சகாள்ள அவசியமான சட்டங்கள், ஒழுங்குவிதிகள் மற்றும் சூழல் மதிப்படீு 
சசய்வதற்கான சசயல்முமறகள் ஆகியன இலங்மகயின் நதசிய சுற்றாடல் சட்டத்தில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. இந்த சட்டம் கமரநயார பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் வரும் பகுதிகள் 
தவிர்ந்த மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசமபயினால் அமுல்ப்படுத்தப்படுகிறது. அபிவிருத்தி 
சசயற்த்திட்டங்களுக்கான சுற்றாடல் மதிப்படீு சசயல்முமற 1980ஆம் ஆண்டின் நதசிய 
சுற்றாடல் சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இச்சட்டத்தில் 1988ஆம் ஆண்டில் 
நமற்சகாள்ளப்பட்ட திருத்தத்தின் படி சூழலுக்கு அதிக பாதிப்பிமன ஏற்படுத்தக்கூடிய 
சசயற்த்திட்டங்களுக்கு  சுற்றாடல் மதிப்படீ்மட நமற்சகாள்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. 
இவ்வாறு சூழல் பாதிப்பு மதிப்பாய்வு நமற்சகாள்ளப்பட நவண்டிய சசயற்த்திட்டங்கள் 
சதாடர்பான விபரங்கள் இல. 772/22 மற்றும்  1104 இலக்க 1993ஆம் ஆண்டு சவளியிடப்பட்ட 
அரச வர்த்தமானியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அத்துடன் சசயற்த்திட்டங்கமள அங்கீகரிக்கும் 
நிறுவனங்களின் பட்டியல் 1995 ஆம் ஆண்டு சவளியிடப்பட்ட  859/14 இலக்க அரச 
வர்த்தமானியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சட்டத்தின் படி சுமார் 31 வமகயான 
சசயற்த்திட்டங்களுக்கு சூழல் பாதிப்பு மதிப்பாய்வு நமற்சகாள்ளப்பட நவண்டும். இத்தமகய 
சசயற்த்திட்டங்கள் கமரநயார பகுதிகளில் அமமயுமானால் அவற்றின் பருமன் மற்றும் பாதிப்பு 
மட்டம் என்பவற்மற கருத்தில் சகாள்ளாது கமரநயாரம் நபணல் மற்றும் கமரநயார வள 
முகாமமத்துவ சட்டத்தின் கீழான அனுமதி சபாறிமுமறமய பின்பற்ற நவண்டும். நமலும் 
சுற்றாடல், சதால்சபாருளியல் அல்லது கலாசார உணர்மிகு பகுதிகளுக்கண்மமயில் 
நமற்சகாள்ளப்படும் எந்த சசயற்த்திட்டங்களுக்கும் விரிவான சூழல் மதிப்பாய்வு 
நமற்சகாள்ளப்பட நவண்டும்.  
 
23. எந்தசவாரு பட்டியலிடப்பட்ட சசயற்த்திட்டத்திற்கும் ஆரம்ப கட்ட சூழல் மதிப்படீ்டு 
அறிக்மக அல்லது சூழல் பாதிப்பு மதிப்படீ்டு அறிக்மக நமற்சகாள்ளப்பட நவண்டும். 
பாரியளவிலான சூழல் பாதிப்புக்கள் அற்ற சசயற்த்திட்டங்களுக்கு ஆரம்ப கட்ட சூழல் 
மதிப்படீ்டு அறிக்மக மட்டும் நபாதுமான அநதநவமள பாரிய சூழல் பாதிப்புக்கமள 
ஏற்படுத்தக்கூடிய சசயற்த்திட்டங்களுக்கு சூழல் பாதிப்பு மதிப்படீ்டு அறிக்மக தயாரிக்கப்பட 
நவண்டும். ஆரம்ப கட்ட சூழல் மதிப்படீ்டு அறிக்மக அல்லது சூழல் பாதிப்பு மதிப்படீ்டு 
அறிக்மக தயாரிப்பின் நபாது ஆறு படிமுமறகள் பின்பற்றப்படுகின்றன. அமவயாவன;  

i ஆரம்பநிமல தகவல்கமள சமர்ப்பித்தல் 
ii சுற்றாடல் சார் நநாக்சகல்மலமய வமரயறுத்தல் 
iii ஆரம்ப கட்ட சூழல் மதிப்படீ்டு அறிக்மக அல்லது சூழல் பாதிப்பு மதிப்படீ்டு அறிக்மக 

தயாரித்தல் 
iv அறிக்மகமய ஆய்வு சசய்தல் (சபாதுமக்கள்/நிறுவனங்கள்) 
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v அறிக்மக சதாடர்பில் தீர்மானம் எடுத்தல் (நிபந்தமனகளுடன் அங்கீகரித்தல் அல்லது 
காரணங்கமள குறிப்பிட்டு நிராகரித்தல்) 

vi கண்காணிப்பு இணக்கப்பாடு.  

இப்படிமுமற சதாடர்பான விளக்கங்கள் 1993ஆம் ஆண்டு ஆனி மாதம் 24ஆம் திகதி 
சவளியிடப்பட்ட 772/22ஆம் இலக்க அரச வர்த்தமானியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
 

24. சசயற்த்திட்ட பிநரரிப்பாளர்கள் சுற்றாடல் பாதிப்பு மதிப்படீ்டு அறிக்மக அல்லது 
ஆரம்பகட்ட சுற்றாடல் மதிப்படீு ஆகியவற்மற அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிபுணர்களின் துமணயுடன் 
சசயற்த்திட்ட அங்கீகரிக்கும் நிறுவனத்தினால் வழங்கப்பட்ட மதீப்படீ்டு வரம்பிற்கு அமமவாக 
தயாரிக்கப்பட நவண்டும். இவ்வாறு ஆங்கிலத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட சுற்றாடல் பாதிப்பு 
மதிப்படீ்டு அறிக்மக அல்லது ஆரம்பகட்ட சுற்றாடல் மதிப்படீு  ஆகியன சசயற்த்திட்டத்மத 
அங்கீகரிக்கும் நிறுவனத்தின் ஆய்வு மற்றும் அனுமதிக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட நவண்டும். அதன் 
பின்னர் இவ்வறிக்மக சிங்களம் மற்றும் தமிழ் சமாழிகளில் சமாழிசபயர்க்கப்பட்டு 
சபாதுமக்களின் பார்மவ மற்றும் கருத்திற்காக காட்சிப்படுத்தப்பட நவண்டும். குறித்த அறிக்மக 
30 நாட்களுக்சகன சபாதுமக்களின் பார்மவக்காக மவக்கப்படுவது சதாடர்பில் 
சசயற்த்திட்டத்மத அங்கீகரிக்கும் நிறுவனம் நாட்டின் நதசிய நாளிதழ்களில் 
மும்சமாழிகளிலும் விளம்பரப்படுத்தப்பட நவண்டும். அத்துடன் குறித்த விளம்பரத்தில் 
அறிக்மககள் பார்மவக்கு மவக்கப்படும் இடம் சதாடர்பிலும் குறிப்பிடப்பட நவண்டும். 
சபாதுமக்களின் கருத்துக்கள் மற்றும் முன்சமாழிவுகமள கருத்தில் சகாண்டு குறித்த 
அறிக்மகயிமன அங்கீகரிப்பதா அல்லது நிராகரிப்பதா என்பது சதாடர்பில் தீர்மானத்மத 
சசயற்த்திட்டத்மத அங்கீகரிக்கும் நிறுவனம் நமற்சகாள்ளும். அத்துடன் சுற்றாடல் பாதிப்பு 
மதிப்படீ்டு அறிக்மக அல்லது ஆரம்பகட்ட சுற்றாடல் மதிப்படீ்டு அறிக்மக ஆகியன 
நிபந்தமனகளுடன் அங்கீகரிக்கப்படவும் கூடும். இக்குறித்த நிபந்தமனகமள சசயற்த்திட்ட 
பிநரரிப்பாளர் குறித்த காலப்பகுதிக்குள் நிமறநவற்ற நவண்டும். அறிக்மக நிராகரிக்கப்படும் 
சந்தர்ப்பங்களில் பிநரரிப்பாளர் நமன்முமறயடீ்மட நமற்சகாள்ளவும் வாய்ப்புக்கள் 
காணப்படுகின்றன. சசயற்த்திட்டம் அங்கீகரிக்கப்படும் பட்சத்தில் சசயற்த்திட்ட பிநரரிப்பாளர் 
மற்றும் சசயற்த்திட்டத்மத அங்கீகரிக்கும் நிறுவனம் ஆகியன இமணந்து 
சசயற்த்திட்டத்திற்கான சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ திட்டம் 
நமடமுமறப்படுத்தப்படுவதமன சசயற்த்திட்ட காலப்பகுதி முழுவதும் கண்காணிக்க 
நவண்டும். சசயற்த்திட்டம் சர்ச்மசக்குரியதாக காணப்படும் பட்சத்தில் சசயற்த்திட்டத்மத 
அங்கீகரிக்கும் நிறுவனம் சபாதுமக்களின் கருத்துக்கமள நநரடியாக நகட்கவும் முடியும். 
 

25. சுற்றாடல் பாதிப்பு மதிப்படீ்டு அறிக்மக அல்லது ஆரம்பகட்ட சுற்றாடல் மதிப்படீு 
ஆகியவற்றுக்கு நமலதிகமாக நதசிய சுற்றாடல் சட்டத்தின் கீழ் சில நடவடிக்மககளுக்கு 
சுற்றாடல் பாதுகாப்பு அனுமதிப்பத்திரத்மத சபற்றுக்சகாள்ள நவண்டும். 25.01.2008 அன்று 
சவளியிடப்பட்ட 1533/16 இலக்க அரசவர்த்தமானியில் இவ்வாறு சுற்றாடல் பாதுகாப்பு 
அனுமதிப்பத்திரத்மத சபறசவண்டிய சசயற்பாடுகள் சதாடர்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
சுற்றாடல் பாதிப்பு மதிப்படீ்டு அறிக்மக சசயல்முமற சசயற்த்திட்டத்தின் திட்டமிடல் 



 

கட்டத்தின் நபாது நமடமுமறப்படுத்தப்படுகின்ற அநதநவமள சுற்றாடல் பாதுகாப்பு 
அனுமதிப்பத்திரத்மத சபற்றுக்சகாள்ள சசயற்த்திட்ட சசயற்பாட்டு கட்டம் ஆரம்பிக்க ஒரு 
மாதத்திற்கு முன்னர் விண்ணப்பிக்க நவண்டும்.   
 

 

26. சமாத்தத்தில் இச்சசயற்த்திட்டம் சதாடர்பான சுற்றாடல் சட்டங்கள் மற்றும் 
ஒழுங்குவிதிகள் சதாடர்பில் திருப்தி காணப்படுகிறது. சுற்றாடல் மதிப்படீ்டு சசயற்பாட்டிமன 
அரச நிறுவனங்கள், அதிகாரிகள் மற்றும் சபாதுமக்கள் நன்றாக அறிந்துசகாண்டுள்ளார்கள். 
சவளிப்பமடத்தன்மம, பங்நகற்பு மற்றும் சவளிப்படுத்தல் ஆகிய பண்புகமள சகாண்டுள்ள 
சுற்றாடல் மதிப்படீ்டு சசயன்முமறகமள அதிகம் சவற்றி சபறுகின்றன. எனினும் 
பலசமயங்களில் குறித்த அறிக்மககள் சில இடங்களில் காணப்படுகின்ற நபாதும் அவற்மற 
சாதாரண மக்கள் நநரடியாக பார்மவயிட முடியாது. இத்தமகய நிமலகமள தவிர்க்க 
உதவிவழங்கும் நிறுவனங்களின் நிதியளிப்பில் நமற்சகாள்ளப்படும் சசயற்த்திட்டங்களின் 
நபாது அமனத்து ஆவணங்களும் இமணயத்தில் பகீரங்கப்படுத்தப்பட நவண்டுசமன்பது 
கட்டாயமானதாகும். 

27.  நகர புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டங்கள் சபரும்பாலும் நகர பகுதிகளில் 
நமற்சகாள்ளப்படுவதால் சட்டத்தின் படி பிநரரிக்கப்பட்ட சசயற்த்திட்ட வமகக்குள் 
உள்ளடங்காது. அத்துடன் உப சசயற்த்திட்டங்கள் ஏற்கனநவ சுற்றாடல் மற்றும் சமூக ரீதியாக 
நலிந்த நிமலயில் உள்ள மக்களின் வாழ்க்மக தரத்மத நமம்படுத்துவதற்காக 
நமடமுமறப்படுத்தப்படுவதால் சாதகமான சுற்றாடல் நிமலநய காணப்படும். அத்துடன் 
கட்டிடங்கமள தகர்த்தல் மற்றும் நிர்மாண நடவடிக்மககளின் நபாது எழக்கூடிய சுற்றாடல் 
பாதிப்புக்கள் தற்காலிகமானமவயாக காணப்படுகின்ற அநதநவமள உரிய தணிப்பு 
நடவடிக்மககமள அமுல்ப்படுத்துவதன் மூலம் அவற்மற தணிக்கலாம். அத்துடன் சுற்றாடல் 
அல்லது கலாசார ரீதியாக உணர்மிகு பகுதிகள் எமவயும் இச்சசயற்த்திட்டத்திற்சகன 
சுவகீரிக்கப்படமாட்டாது. 

 

E. ஆசியான் உட்கட்டணமப்பு முதலீட்டு வங்கியின் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக 
ககாள்ணககள் மற்றும்  ியமங்கள் 

28. ஆசியான் உட்கட்டமமப்பு முதலீட்டு வங்கியின் கடன் மூலம் நகர புத்துயிர்ப்பு 
சசயற்த்திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டம் நிதியடீ்டம் சசய்யப்படுகிறது. இதனால் நகர 
அபிவிருத்தி அதிகாரசமப உள்ளூர் சுற்றாடல் சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குவிதிகமள 
மட்டுமல்ல ஆசியான் உட்கட்டமமப்பு முதலீட்டு வங்கியின் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக 
சகாள்மக மற்றும் நியமங்கமளயும் பின்பற்ற நவண்டும். நகர புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டத்தின் 
கீழ் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக நியமங்களில் 1: சுற்றாடல் மற்றும் சமூக மதிப்படீு மற்றும் 
முகாமமத்துவம் மற்றும் 2: கட்டாயமான மீள்குடிநயற்றம் சதாடர்பான சகாள்மககள் மற்றும் 
நியமங்கள் பின்பற்றப்பட நவண்டும். அத்துடன் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக நியமங்களில் 
மூன்றாவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சுநதச மக்கள் சதாடர்பான சகாள்மககள் மற்றும் 
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நியமங்கள் இச்சசயற்த்திட்டத்திற்கு சபாருந்தாது. 
 

29. ஆசியான் உட்கட்டமமப்பு முதலீட்டு வங்கியின் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக 
சகாள்மகயானது சுற்றாடல் மற்றும் சமூக நிமலத்து நிற்கும் தன்மமயிமன பிரதான 
நநாக்காக சகாண்டுள்ளது. இதனால் உட்கட்டமமப்பு விருத்தியின் நபாது இக்குறித்த நநாக்மக 
உறுதி சசய்ய சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவம் சதாடர்பான விடயங்கள் சதாடர்பில் 
அதிக கவனம் சசலுத்தப்படுகிறது. சுற்றாடல் மற்றும் சமூக சகாள்மகயில் ஒவ்சவாரு 
சசயற்த்திட்டத்திற்கும் அவசியமான சுற்றாடல் மற்றும் சமூக நதமவப்பாடுகள் சதாடர்பில் 
பிநரரிக்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றாடல் மற்றும் சமூக சகாள்மக மற்றும் நியமங்கள் 
கீழ்வருவனவற்மற கருத்தில் சகாண்டு பிநரரிக்கப்பட்டுள்ளன; 

i. வங்கியின் தீர்மானசமடுத்தலுக்கு உதவுதல் 
ii. வங்கி மற்றும் அதன் பங்குதாரர்களின் சசயற்பாடு மற்றும் நற்சபயர் சதாடர்பிலான 

இடமர குமறத்தல் 
iii. சசயற்த்திட்டத்தினால் ஏற்படக்கூடிய சுற்றாடல் மற்றும் சமூக இடர்கமள 

முற்கூட்டிநய இனம்கண்டு அவற்மற தடுக்க, குமறக்க, தணிப்பதற்கு நமற்சகாள்ள 
நவண்டிய நடவடிக்மககமள இனம்காணல். 

iv. சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ சசயற்பாடுகமள சசயற்த்திட்டங்களில் 
ஒருங்கிமணக்க உதவுதல் 

v. சசயற்த்திட்ட ஒப்பந்தங்களில் உள்ளடக்கப்பட நவண்டிய சமூக மற்றும் சுற்றாடல் 
முகாமமத்துவ விடயங்கள் சதாடர்பில் சவளிப்படுத்தல் 

vi. சுற்றாடல் மற்றும் சமூக இடர் மற்றும் பாதிப்புக்கள் சதாடர்பில் சபாதுமக்களுக்கு 
சவளிப்படுத்தி அவர்களின் ஆநலாசமனமய சபறுவது சதாடர்பான சபாறிமுமறமய 
பிநரரித்தல் 

vii. சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ நடவடிக்மககமள கண்காணிக்கும் 
சபாறிமுமறமய பிநரரித்தல் 

viii. சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ சசயற்பாடுகள் சதாடர்பில் சபற்றுக்சகாண்ட 
அனுபவங்கமள பகிர்ந்து சகாண்டு எதிர்கால சசயற்பாடுகளுக்சகன குறித்த சகாள்மக 
மற்றும் நியமங்கமள நமம்படுத்தல்.  

 

30. இதனடிப்பமடயில் சசயற்த்திட்டத்மத நமடமுமறப்படுத்தும் நிறுவனமான நகர 
அபிவிருத்தி அதிகாரசமப சசயற்த்திட்டம்/உப சசயற்த்திட்டங்களுடன் சதாடர்புமடய 
சுற்றாடல் மற்றும் சமூக இடர்கமள முகாமமத்துவம் சசய்து சுற்றாடல் மற்றும் சமூக 
சகாள்மக மற்றும் நியமங்களுக்கு அமமவாக தயாரிக்கப்பட்டுள்ள சுற்றாடல் மற்றும் சமூக 
முகாமமத்துவ திட்டம் மற்றும் சட்டகம் ஆகியவற்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்கமள 
நமடமுமறப்படுத்துதல். 
 

31. அமனத்து சசயற்த்திட்டங்கள்/உப சசயற்த்திட்டங்களும் அவற்றின் தன்மமக்நகற்ப 
பின்பற்ற நவண்டிய சுற்றாடல் மற்றும் சமூக மீளாய்வு, சவளிப்படுத்தப்பட நவண்டிய தகவல் 



 

மற்றும் பங்குதாரர்களின் பங்நகற்பு சதாடர்பில் தீர்மானம் நமற்சகாள்ளப்படும். இவ்வாறு 
வமகப்படுத்தும் நபாது சசயற்த்திட்ட தன்மம, அமமவிடம், உணர்மிகு நிமல மற்றும் 
சசயற்த்திட்ட பருமன் ஆகியன உள்ளிட்ட சசயற்த்திட்டத்தினால் ஏற்படக்கூடிய சுற்றாடல் 
மற்றும் சமூக தாக்கங்கள் சதாடர்பில் அவதானம் சசலுத்தப்பட நவண்டும். அத்துடன் 
இச்சசயற்த்திட்டத்தின் ஒரு பாகுதியாக வங்கியும் அதன் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக 
நியமங்களில் இச்சசயற்த்திட்டத்திற்கு சபாருந்தக்கூடிய விடயங்கமள ஆராயும். அத்துடன் 
வங்கியினால் சசயற்த்திட்டத்தின் வமகப்படுத்தல் எவற்மறயும் கருதாது சுற்றாடல் மற்றும் 
சமூக மட்ட பாதிப்புக்கள் சதாடர்பில் மதிப்பாய்வு நமற்சகாள்ளப்படும். நதமவநயற்படும் 
பட்சத்தில் வங்கி நநரடியாக கள ஆய்வுகமளயும் நமற்சகாள்ளும். இவற்றின் மூலம் கிமடக்க 
கூடிய சபறுநபறுகளின் படி சசயற்த்திட்ட வமகப்படுத்தமல வங்கி தீர்மானிக்கும். 
 

32. வமகப்படுத்தல் A: மீள திருத்தியமமக்க முடியாத பாரிய பாதிப்புக்கமள 
ஏற்படுத்தக்கூடிய சசயற்த்திட்டங்கள். இச்சசயற்த்திட்டங்களினால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புக்கள் 
சசயற்த்திட்ட அமமவிட பகுதிக்குமப்பால் பாரிய பகுதிமய தற்காலிகமாகநவா 
நிரந்தரமாகநவா பாதிக்க கூடும். இத்தமகய சசயற்த்திட்டங்களுக்கு சுற்றாடல் மற்றும் சமூக 
முகாமமத்துவ திட்டம் உள்ளடங்கலான சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பாதிப்பு மதிப்படீு அல்லது 
அதற்கு சமனான சுற்றாடல் மற்றும் சமூக மதிப்படீு நமற்சகாள்ளப்பட நவண்டும். நகர 
புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டத்தில் கட்டாய மீள்குடிநயற்றம் இடம்சபறுவதால் அது  
இவ்வமகக்குள் உள்ளடக்கப்படுகிறது. 
 

33. வமகப்படுத்தல் B: மட்டுப்படுத்தப்பட்ட பாதகமான சுற்றாடல் மற்றும் சமூக 
விமளவுகமள சகாண்ட சசயற்த்திட்டங்கள். இவற்றின் சில பாதிப்புக்கள் சிலசமயங்களில் மீள 
திருத்தியமமக்க முடியாதமவயாக காணப்படும். அத்துடன் அமவ சபரும்பாலும் சசயற்த்திட்ட 
பகுதிக்நக மட்டுப்படுத்தப்பட்டமவயாகவும் காணப்படும். இவற்மற சிறந்த முகாமமத்துவ 
நடவடிக்மககளின் மூலம் தணித்து சகாள்ளவும் முடியும். இத்தமகய சசயற்த்திட்டங்களுக்கு 
முதற்கட்டமாக சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பாதிப்புக்கள் சதாடர்பில் முதற்கட்ட ஆய்வு 
அவசியம் நமற்சகாள்ளப்பட நவண்டும். 
 

34. வமகப்படுத்தல் C: இவ்வமகக்குள் உள்ளடங்கும் சசயற்த்திட்டங்களினால் பாரிய சமூக 
மற்றும் சுற்றாடல் பாதிப்புக்கள் ஏற்படாது. இத்தமகய சசயற்த்திட்டங்களுக்கு வங்கியினால் 
சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பாதிப்பு மதிப்படீு நமற்சகாள்ளப்படாத நபாதும் சசயற்த்திட்டத்மத 
நமடமுமறப்படுத்துபவர் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பாதிப்பு சதாடர்பில் ஆய்விமன 
நமற்சகாள்ளுமாறு நகாரப்படுவார். 
 

35. வமகப்படுத்தல் FI: நிதியடீ்டம் இமடத்தரகர்களுக்நகா அல்லது அவர்கள் மூலமாகநவா 
வழங்கப்படும் பட்சத்தில் குறித்த நிதியிமன உபநயாகிப்பது சதாடர்பான தீர்மானத்மத 
நமற்சகாள்ள நிதி இமடத்தரகர்களுக்கு வங்கி அனுமதி வழங்கியுள்ளது. இதனடிப்பமடயில் 
இமடத்தரகர்கள் சசயற்த்திட்ட சதரிவு, மதிப்படீு, அனுமதி மற்றும் கண்காணிப்பு 
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நடவடிக்மககமள நமற்சகாள்ளலாம். இமடத்தரகர்கமள ஏற்கனநவ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 
சசயற்த்திட்ட வமகப்படுத்தலுக்குள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்கள் சதாடர்பில் கவனம் 
சசலுத்துமாறு வங்கி நகாரும். நமலதிக விபரங்கள் இவ்விமணப்பில் தரப்பட்டுள்ளன; 
https://www.aiib.org/en/policies-strategies/_download/environment-framework/20160226043633542.pdf. 
 

F. இைங்ணகயின் நதசிய சுற்றாடல் ககாள்ணக மற்றும் ஆசியான் உட்கட்டணமப்பு 
முதலீட்டு வங்கியின் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக சட்டகம் கதாடர்பான ஒப்பீடு 

 

36. நதசிய சுற்றாடல் சகாள்மக சுற்றாடல் பாதுகாப்பு, சுற்றாடல் நிமலத்து நிற்கும் 
தன்மம மற்றும் அமுல்ப்படுத்தல் ஆகியன சதாடர்பில் முழுமமயான விடயங்கமள 
உள்ளடக்கியுள்ளது. இக்சகாள்மகயில் உள்ள அநனக விடயங்கள் வங்கியின் சுற்றாடல் 
மற்றும் சமூக சகாள்மக மற்றும் சட்டகத்திற்கு அமமவாகநவ காணப்படுகிறது. 
 

37. அரசாங்கத்தின் சுற்றாடல் அனுமதியிமன வழங்கும் சபாறிமுமற வங்கியின் சுற்றாடல் 
மதிப்படீ்டு மற்றும் சபாதுமக்களுக்கு சவளியிடுதல் ஆகியன சதாடர்பான நதமவப்பாடுகளுடன் 
இணங்கி சசல்கிறது. இலங்மகயில் 1993 ஆம் ஆண்டு முதல் வகுத்துமரக்கப்பட்ட 
சசயற்த்திட்டங்களுக்கு சுற்றாடல் பாதிப்பு மதிப்படீ்டு அறிக்மகயிமன தயாரிக்க நவண்டும் 
என்பது கட்டாயமானதாகும். சசயற்த்திட்டங்கள் வகுத்துமரக்கப்படும் நபாது அவற்றின் பருமன் 
மற்றும் அவற்றினால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புக்கள் கருத்தில் சகாள்ளப்படுகின்றன. மத்திய 
சுற்றாடல் அதிகாரசமப மற்றும் ஏமனய சசயற்த்திட்டத்மத அங்கீகரிக்கும் நிறுவனங்கள் 
1993ஆம் ஆண்டு முதல் வகுத்துமரக்கப்பட்ட சசயற்த்திட்டங்களுக்கான சுற்றாடல் பாதிப்பு 
மதிப்படீ்டு அறிக்மககமள அங்கீகரிக்கும் சசயற்பாட்டில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. அத்துடன் இது 
சதாடர்பில் கடந்த இரு தசாப்தங்களாகஅசமரிக்க உதவி வழங்கும் நிறுவனம், சநதர்லாந்து, 
ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி மற்றும் உலக வங்கி ஆகிவற்றிடமிருந்து கிமடக்கப்சபற்ற 
சதாழில்நுட்ப உதவியுடன் இலங்மகயில் சிறந்த சதாழில்நுட்ப நிபுணத்துவம் 
ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  எனினும் நதசிய சட்டங்களில் வகுத்துமரக்கப்படாத 
சசயற்த்திட்டங்கள் வங்கியின் வமகப்படுத்தலில் A அல்லது B வமகயில் 
வமகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 
 

38. நகர புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டத்தின் கீழ் கட்டிடங்கமள தகர்த்தல் மற்றும் ஏமனய 
நிர்மாண நடவடிக்மககள் காரணமாக பாரிய சுற்றாடல் பாதிப்புக்க ஏற்படாமம காரணமாக 
அமவ உள்ளூரில் வகுத்திமரக்கப்பட்ட சசயற்த்திட்டங்களுக்கான வமகப்படுத்தலில் 
உள்ளடங்காது. எனினும் வகுத்துமரக்கப்பட்ட சசயற்த்திட்ட வமகக்குள் உள்ளடங்க கூடிய உப 
சசயற்த்திட்டங்கள் இருப்பின் அமவ சதாடர்பில் ஆரம்ப சுற்றாடல் மதிப்படீு நமற்சகாள்ளப்பட 
நவண்டும். இச்சசயற்த்திட்டங்களினால் பாரிய சுற்றாடல் பாதிப்புக்கள் ஏற்படாதமமயால் 
சுற்றாடல் பாதிப்பு மதிப்படீ்டு அறிக்மக அவசியமற்றதாகும். அநதநவமள வங்கியின் 
சுற்றாடல் மற்றும் சமூக மதிப்படீ்டு சகாள்மக மற்றும் நியமங்கள் நாட்டின் சுற்றாடல் 



 

சகாள்மக மற்றும் ஒழுங்குவிதிகளுடன் இணங்கி சசல்வதாலும் நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசமப இடத்சதரிவு, வடிவமமப்பும் ஆநலாசமன, சவளிப்படுத்தல் மற்றும் கண்காணிப்பு 
மற்றும் மதிப்படீு ஆகியன சதாடர்பில் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ சட்டகத்தில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்கமள கவனத்தில் சகாள்ள நவண்டும். இதன் மூலம் நகர 
புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டங்கள் உள்ளூர் மற்றும் வங்கியின் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக 
முகாமமத்துவ சகாள்மக மற்றும் நியமங்களுக்கு அமமவாக நமடமுமறப்படுத்தப்படுவமத 
உறுதி சசய்ய முடியும். 
 

39. நகர புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டத்தின் கீழ் அமனத்து உப சசயற்த்திட்டங்களும் 
சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ சட்டகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சரிபார்ப்பு 
பட்டியலுக்கமமவாக (இமணப்பு III) உரியமுமறயில் ஆராயப்பட்டு வமகப்படுத்தப்படும். 
அமனத்து உபசசயற்த்திட்டங்களுக்கும் சுற்றாடல் மதிப்படீு நமற்சகாள்ளப்பட்டு சுற்றாடல் 
மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ சட்டகம் தயாரிக்கப்பட்டு நமடமுமறப்படுத்தப்பட நவண்டும். 
 

 

40. இலங்மகயின் சுற்றாடல் மதிப்படீ்டு சபாறிமுமறயில் காணப்படும் சில 
குமறபாடுகமள நிவர்த்தி சசய்யும் சபாருட்டு இச்சசயற்த்திட்டத்தில் ஆசியான் உட்கட்டமமப்பு 
அபிவிருத்தி வங்கியின் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக சட்டகம் மற்றும் சகாள்மகயில் காணப்படும் 
சில விடயங்கள் நமடமுமறப்படுத்தப்படும். நதசிய சுற்றாடல் சட்டத்தில் 1998 மற்றும் 2000 
ஆம் ஆண்டுகளில் நமற்சகாள்ளப்பட்ட திருந்தங்களின் பிரகாரம் சுற்றாடல் பாதிப்பு 
மதிப்படீ்டறிக்மகயிமன இறுதி சசய்யுமுன்னர் அது சதாடர்பான கருத்துக்கள் மற்றும் 
முமறப்பாடுகமள சபாதுமக்களிடமிருந்து சபற்றுக்சகாள்ளும் வமகயில் சட்ட ஏற்பாடுகள் 
காணப்படுகின்றன. இதற்சகன ஆரம்பகட்ட சுற்றாடல் மதிப்படீாயின் 21 நாட்களும் சுற்றாடல் 
பாதிப்பு மதிப்படீாயின் 30 நாட்களும் சட்டத்தில் பிநரரிக்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றாடல் 
மதிப்படீ்டறிக்மககளின் முன்வமரவு பிரதிகள் உள்ளூராட்சி சமப அலுவலகங்கள், மாவட்ட  
மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசமப அலுவலகங்கள் மற்றும் மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசமபயின் 
சகாழும்பிலமமந்துள்ள தமலமமயகம் ஆகிய இடங்களில் சபாதுமக்கள் பார்மவக்காக 
மவக்கப்பட நவண்டும். எனினும் பலசந்தர்ப்பங்களில் இவ்வாறு அறிக்மககள் சபாதுமக்களின் 
பார்மவக்காக மவக்கப்படுவது பலசந்தர்ப்பங்களில் சபாதுமக்களுக்கு சதரிவதில்மல. அத்துடன் 
குறித்த சசயற்த்திட்டங்களால் மக்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புக்கள் சதாடர்பில் அவர்களுக்கு 
உரிய விழிப்புணர்வு வழங்கப்படுவதுமில்மல. இத்தமகய பிரச்சமனகமள நநரடியான 
கலந்துமரயாடல்கமள சபாதுமக்களுடன் நமற்சகாள்வதன் மூலம் நிவர்த்தி சசய்ய முடியும். 
எனினும் இவ்வாறு கலந்துமரயாடல்கமள நமற்சகாள்வது சசயற்த்திட்டத்மத அங்கீகரிக்கும் 
நிறுவனத்தின் விருப்பிநலநய தங்கியுள்ளது. அத்துடன் ஆரம்ப கட்ட சுற்றாடல் 
மதிப்படீ்டறிக்மககள் சபாதுமக்கள் கலந்துமரயாடலுக்காக சமர்ப்பிக்கப்படுவதில்மல. 
இத்தமகய குமறபாடுகமள சபாதுமக்களின் பங்நகற்றமல அதிகரிக்க சசய்து 
சவளிப்பமடத்தன்மமயான முமறயில் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ 
சட்டகத்திமன நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசமபயில் காட்சிப்படுத்துவதன் மூலம் தவிர்க்க 
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முடியும். அத்துடன் சபாதுமக்களின் கருத்துக்கமள நகட்கும் சசயற்பாடுகள் சசயற்த்திட்ட 
காலவட்டம் பூராகவும் அடிக்கடி நமற்சகாள்ளப்பட நவண்டும். 
 

41. அத்துடன் சுற்றாடல் மதிப்படீுகமள ஒரு சசயற்த்திட்டம் சதாடர்பில் நமற்சகாள்ளும் 
நபாது அச்சசயற்த்திட்டங்களுக்கு பதிலாக குறித்த இடத்தில் நமடமுமறப்படுத்தக்கூடிய 
மாற்று சசயற்த்திட்டங்கள் சதாடர்பிலும் கவனத்தில் சகாள்ளப்பட நவண்டும். எனினும் 
உள்ளூர் சுற்றாடல் மதிப்படீ்டின் நபாது இவ்வாறு மாற்றடீுகமள கருத்தில் சகாள்வது 
நவண்டுசமன்நற தவிர்க்கப்பட்டு வருகின்றது. எனினும் நகர புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டத்தின் 
உப சசயற்த்திட்டங்கள் ஏற்கனநவ அபிவிருத்தி சசய்யப்பட்ட காணிகளில் 
நமடமுமறப்படுத்தப்படுவதால் அவற்றிற்கான மாற்று சசயற்த்திட்டங்கமள கவனத்தில் 
சகாள்ளநவண்டிய நதமவ இருக்காது.   
 

42. நதசிய சுற்றாடல் சட்டம் மற்றும் ஏமனய சதாடர்புமடய சட்டங்களின் பிரகாரம் 
சுற்றாடல் மதிப்படீ்டிற்கான ஆய்வு வரம்பு முதலில் தயாரிக்கப்பட நவண்டும். சுற்றாடல் 
மற்றும் சமூக சகாள்மகயின் பிரகாரம் சசயற்த்திட்ட அமமவிட பகுதிமய விட பாரிய 
பகுதியில் சுற்றாடல் மதிப்படீு நமற்சகாள்ளப்பட நவண்டும். இதன் நபாது உப சசயற்த்திட்ட 
இடங்கள், சசயற்த்திட்டத்தின் கீழ் விருத்தி சசய்ய அல்லது கட்டுப்படுத்த எத்தனிக்கும் 
வதீிகள், அயலிடக்குடிகள் மற்றும் நீக்கல் பரப்பு ஆகியன கவனத்தில் சகாள்ளப்பட நவண்டும். 
நமலும் இச்சசயற்த்திட்டத்தின் கீழ் நிதியடீ்டம் சசய்யப்படாத ஆனால் அதனுடன் 
சதாடர்புமடய விடயங்களும் கவனத்தில் சகாள்ளப்பட நவண்டும். 
 

43. உள்ளூர் சுற்றாடல் ஒழுங்குவிதிகளின் படி உப சசயற்த்திட்ட பகுதிகளில் தற்நபாது 
காணப்படும் வசதிகள் சதாடர்பில் சுற்றாடல் ஆய்வு தற்நபாது நமற்சகாள்ளப்படுவதில்மல. 
இந்த ஆய்வின் மூலம் குறித்த வசதிகளுக்கு முன்சமாழியப்பட்ட சசயற்த்திட்டத்தினால் 
ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புக்கள் ஆராயப்படுகின்றன. வங்கியின் சுற்றாடல் ஆய்வு கீழ்வரும் 
விடயங்கமள நகாருகின்றது; 

a) சசயற்த்திட்டம் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய அமனத்து பிரதான சுற்றாடல் மற்றும் சமூக 
பாதிப்புக்கள் மற்றும் இடமர இனம்காணல் 

b) சசயற்த்திட்ட வடிவமமப்பு மற்றும் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ திட்டம் 
பாதகமான விமளவுகமள தடுக்க, குமறக்க, தணிக்க அல்லது நஷ்ட ஈடு வழங்கல் 
நபான்ற நடவடிக்மககமள கவனத்தில் சகாள்ள நவண்டும்.  

c) வங்கியின் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக சகாள்மக மற்றும் நியமங்கமள 
நமடமுமறப்படுத்தும் நிறுவனம் சதளிவாக விளங்கி அவற்மற நமடமுமறப்படுத்த 
தமது இயலுமமமய வளர்த்துக்சகாள்ள நவண்டும்.  

d) சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ திட்டத்தில் மூன்றாம் தரப்பினரின் பங்கு 
சதளிவாக விளக்கப்பட்டிருக்க நவண்டும்.   

e) வங்கியின் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக சகாள்மக மற்றும் நியமங்களுக்கமமவாக 
பாதிக்கப்படும் மக்களுடன் கலந்துமரயாடல்கள் நமற்சகாள்ளப்பட நவண்டும். 



 

44. சுற்றாடல் ஆய்வின் கீழ் வங்கி:  (a) சுற்றாடல் சகாள்மக மற்றும் 
நியமங்களுக்கமமவாக சசயற்த்திட்டத்மத அமுல்ப்படுத்தமுடியுமா என்பமத ஆராய்தல், (b) 
சசயற்த்திட்டம் காரணமாக வங்கியின் நற்சபயருக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புக்கமள 
இனம்காணல்  மற்றும்  (c) தணிப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு நடவடிக்மககளுக்கான சசலவு 
மற்றும் சபாறுப்புக்கள் மற்றும்  (d) சசயற்த்திட்டத்மத நமடமுமறப்படுத்துவதற்கான கால 
அட்டவமணயில் தணிப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு நடவடிக்மககள் நமற்சகாள்ளப்படும் 
கட்டங்கமள ஆய்வு சசய்தல் ஆகியவற்மற நமற்சகாள்ளும். இதற்சகன சுயாதீன 
ஆநலாசகர்கமள வங்கி நியமிக்கும். 
 

 

IV. சுற்றாடல் அடிப்பணடத்தகவல் 

A. கசயற்த்திட்ட கசல்வாக்கு பகுதி 

45. நகர புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டப்பகுதிகள் அமனத்தும் சகாழும்பு மற்றும் அதன் 
புறநகர்ப்பகுதிகளில் அமமந்துள்ளன. சகாழும்பின் நகரப்பகுதியானது சகாழும்பு மாநகர சமப 
எல்மலகளுக்கப்பால்  ஸ்ரீ செயவர்தனபுர நகாட்மட மாநகர சமப, சதகிவமள-கல்கிமஸ 
மாநகரசமப, சகாலன்னாவ நகரசமப, கடுசவமல மாநகர சமப மற்றும் சகாட்டிகாவத்மத 
முல்நலரியாவ பிரநதச சமப ஆகிய உள்ளூராட்சி சமபகள் உள்ளடங்குகின்றன. சகாழும்பின் 
புவியியல் நீர் மற்றும் நிலம் ஆகியவற்மற உள்ளடக்கி காணப்படுகிறது. சகாழும்பின் நகர 
மத்தியில் அமமந்துள்ள நபர வாவி சுமாட் 65 செக்சடயார் விஸ்தீரணம் சகாண்டதாகும். 
இது சகாழும்பு நகரின் முக்கிய நிலக்குறியடீாக நபர வாவி விளங்குகிறது. காலணித்துவ 
ஆட்சியின் நபாது நகமர பாதுகாப்பதற்காக நபர வாவி பயன்படுத்தப்பட்டது1. நகரின் வடக்கு 
மற்றும் வட-கிழக்கு எல்மலகள் களனி ஆற்றினால் சூழப்பட்டுள்ளது. சகாழும்பில் 
சபரும்பாலான பகுதிகள் கடல் மட்டத்தில் இருந்து 30 மீட்டருக்கும் குமறவான உயரத்தில் 
அமமந்துள்ளன. அவற்றுள் சில பகுதிகள் கடல் மட்டத்மதயும் பார்க்க தாழ்வாக 
அமமந்துள்ளன. சகாழும்பில் காணப்படும் கால்வாய் வமலயமமப்பு தாழ்நில பகுதிகளில் 
இருந்து மமழ நீமர சகாண்டு சசல்ல பயன்படுகிறது. 
 

46. சகாழும்பு ஒரு பல்வமகமம சகாண்ட மக்கமள சகாண்ட நகராகும். சகாழும்பின் 
சனத்சதாமக சிங்கள, முஸ்லீம் மற்றும் தமிழ் மக்கமள சகாண்டமமந்துள்ளது. 2012ஆம் 
ஆண்டு நமற்சகாள்ளப்பட்ட சனத்சதாமக மதிப்படீ்டின் படி சகாழும்பின் சனத்சதாமக 2,324,349 
ஆகும். அவர்களில்  1,140,472  நபர் ஆண்கள் மற்றும் 1,183,877 நபர் சபண்கள் ஆவர். 
அட்டவமண 1இல் சகாழும்பின் சனத்சதாமக வளர்ச்சியின் நபாக்கு காட்டப்பட்டுள்ளது2.  

 
அட்டவமண 1:  நமல் மாகாணத்திற்கான சனத்சதாமக எண்ணிக்மக மற்றும் சராசரி வளர்ச்சி வதீம்  

 

                                                
1 சகாழும்பின் நடுவில் அமமந்துள்ள வாவி, லங்கா நூலகம் 
2 சதாமகமதிப்பு புள்ளிவிபர திமணக்களம், 2012 
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சனத்கதாணக 1953 1963 1971 1981 2001 2012 
இலங்மக 8,097,800 10,582,100 12,689,897 14,846,750 18,797,257 20,263,723 
நமல் மாகாணம் 2232276 2,838,877 3,404,779 3,919,807 5,381,197 5,821,710 
சகாழும்பு 
மாவட்டம் 

1708726 2,207,420 1,498,393 1,699,241 2,251,274 2,309,809 

கம்பொ 
மாவட்டம்* 

  1,173,872 1,390,862 2,063,684 2,294,641 

களுத்துமற 
மாவட்டம் 

523550 631,457 729,514 829,704 1,066,239 1,217,260 

சராசரி 
சனத்சதாமக 
வளர்ச்சி வதீம் 

 
'53-'63 '63-71 '71-'81 '81-'01 '01-'12 

இலங்மக  2.71% 2.30% 1.58% 1.19% 0/69% 
நமல் மாகாணம்  2.43% 2.29% 1.43% 1.60% 0.72% 
சகாழும்பு 
மாவட்டம் 

 2.59% 2.42% 1.27% 1.42% 0.23% 

கம்பொ 
மாவட்டம்* 

   1.71% 1.99% 0.97% 

களுத்துமற 
மாவட்டம் 

 1.89% 1.45% 1.30% 1.26% 1.21% 

*கம்பொ மாவட்டம் 1978ஆம் ஆண்டு சகாழும்பு மாவட்டத்தில் இருந்து பிரிக்கப்பட்டு புதிய நிர்வாக 
மாவட்டமாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது. 
ஆதாரம்: சனத்சதாமக கணக்சகடுப்பு 2001 மற்றும் 2012, சதாமகமதிப்பு புள்ளிவிபர திமணக்களம் 

 
 

B.  ிைப்பயன்பாடு 

47. சகாழும்பின் நிலப்பயன்பாடு சபரும்பாலும் நகரத்தன்மம சகாண்டதாக 
காணப்படுகிறது. சகாழும்பு மாநகர சமப பகுதியில் வர்த்தக மற்றும் வியாபார நடவடிக்மககள் 
நகாட்மட, புறக்நகாட்மட, மருதாமன, சகாள்ளுப்பிட்டி, சபாரமள மற்றும் காலி வதீியின் 
இருமருங்கிலும் சசறிந்து காணப்படுகின்றன.  அரச மற்றும் ஏமனய நிறுவனங்கள் 
கறுவாத்நதாட்டம் மற்றும் மருதாமன பகுதிகளில் சசறிந்து காணப்படுவதுடன் சிறியளவிலான 
நிறுவனங்கள் நகரம் முழுவதும் வியாபித்து காணப்படுகின்றன. பூங்காக்கள் மற்றும் 
விமளயாட்டு மமதானங்கள் ஆகியன பசுமமயான சூழல் காணப்படும் கறுவாத்நதாட்ட 
பகுதியில் அதிகம் காணப்படுகின்றன. நகரின் வடக்கு பகுதியில் நிலப்பயன்பாட்டு முமற 
பல்நவறு பயன்பாடுகளுடன் கூடிய கலமவயாக காணப்படுகின்ற அநதநவமள சதற்கு 
பகுதியில் சபரும்பாலும் குடியிருப்புக்கநள காணப்படுகின்றன. நகரின் நிலப்பயன்பாட்டு 
முமறயில் 42 % குடியிருப்பாக காணப்படுவதுடன் 3.5% வியாபார நடவடிக்மககளாகவும் 4.5% 
வர்த்தக நடவடிக்மககளாகவும் காணப்படுகின்றன. சகாழும்பு மாநகர சமப பகுதிக்கு அப்பால் 
குடியிருப்பு சார் நிலப்பயன்பாநட அதிகம் காணப்படுகிறது. அத்துடன் கல்வி மற்றும் அரச 
மற்றும் நிறுவனங்கள் சார் நிலப்பயன்பாடுகள் நகரின் நிலப்பயன்பாட்டில் 5% ஐ 



 

சகாண்டுள்ளன. சதுப்பு நிலங்கள் உள்ளிட்ட நீர்நிமலகள் 5% ஆகவும் காணப்படுகின்றன. 
அட்டவமண 2இல் சகாழும்பின் நிலப்பயன்பாட்டின் சுருக்கம் காட்டப்பட்டுள்ளது3.  

 

அட்டவமண 2: சகாழும்பின் நிலப்பயன்பாட்டின் சுருக்கம் 

 ிைப்பயன்பாட்டு வணக 
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11- வர்த்தகம் 0.7 0.7 1.4 3.5% 
12- குடியிருப்பு 5.4 11.5 16.9 41.9% 
13- வர்த்தகம் 1.1 0.7 1.8 4.5% 
14- சுகாதாரம் 0.1 0.4 0.5 1.2% 
15- கல்வி 0.7 1.7 2.4 6.0% 
16- மகத்சதாழில்/பங்கீடு 2.2 0.5 2.7 6.7% 
17- அரசாங்கம்/நிறுவனங்கள் 0.7 1.3 2.0 5.0% 
18- நபாக்குவரத்து 2.5 0.2 2.7 6.7% 
19- ஏமனய நிர்மாணிக்கப்பட்ட 
காணி 

0.3 0.7 1.0 2.5% 

21- சவற்றுக்காணிகள் 0.8 1.8 2.6 6.5% 
22-1- சதுப்பு நிலம் 0.3 0.1 0.4 1.0% 
22-1- நீர்நிமலகள் 1.5 0.3 1.8 4.5% 
23- வதீிகள் 1.6 2.5 4.1 10.2% 
சமாத்தம் 17.9 22.4 40.3 100.0% 
ஆதாரம்: CoMTrans Study Team 
 

C. சுற்றாடல் அம்சங்கள் 

48. காை ிணை: நகரின் காலநிமல ஆண்டிம் அநனக காலத்தில் உஷ்ணம் மிகுந்ததாக 
காணப்படும். சராசரி சவப்பநிமலயாக  27°C காணப்படுகின்ற அநதநவமள சராரசரி வருடாந்த 
மமழவழீ்ச்சியாக 2500 மீ.மீ காணப்படுகிறது. சகாழும்பின் வானிமலயில் சபரும்பாலும் 
பருவப்சபயர்ச்சி காலத்தின் (https://en.wikipedia.org/wiki/Monsoon) நபாநத பாரிய மாற்றம் ஏற்படுகிறது. 
பருவப்சபயர்ச்சி காலம் நம முதல் ஆவணி வமர மற்றும் ஒக்நடாபர் முதல் ெனவரி வமர 
காணப்படும். இக்காலப்பகுதியிநலநய சகாழும்பு அதிக மமழவழீ்ச்சிமய சபறுகிறது4. 
 

49. சுற்றுப்புற  ீரின் தரம்- சுற்றுப்புற நீரின் தரம் சதாடர்பில் இலங்மகயில் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகள் எமவயும் காணப்படவில்மல. எனினும் இலங்மக 
கட்டமளகள் பணியகம் நீரின் தரம் சதாடர்பில் சில நியமங்கமள சவளியிட்டுள்ளது. மத்திய 
சுற்றாடல் அதிகாரசமபயிடம் சுற்றுப்புற நீரின் தரம் சதாடர்பில் நியமங்கள் எமவயும் 
காணப்படாத நபாதும் சுற்றாடமல மாசுபடுத்தும் நடவடிக்மககளுக்கு எதிராக சட்ட 
                                                
3 நகர நபாக்குவரத்து பிரதான திட்டம் (Urban Transport Master Plan) 
4 https://en.climate-data.org/location/944/#temperature-graph 

https://en.wikipedia.org/wiki/Monsoon
https://www.google.com/url?q=https://en.climate-data.org/location/944/%23temperature-graph&sa=D&source=hangouts&ust=1536817237430000&usg=AFQjCNGGIHCxokIXBC_CDqhwy9jafrPklA
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நடவடிக்மககமள நமற்சகாள்ளும் அதிகாரம் காணப்படுகிறது. நதசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் 
வடிகாலமமப்பு சமபயினால் நமற்சகாள்ளப்பட்ட ஆய்வின் படி நகர்ப்புற கால்வாய்களின் (நகர 
புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டத்துடன் சதாடர்புமடயது) நீர் மாசுபட்டுள்ளமம சதரியவந்துள்ளது5. 

நகர புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டம் அட்டவமண 3 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கழிவுநீர் சதாடர்பான 
நியமங்கள் சதாடர்பில் கழிவுநீமர நநரடியாக சுற்றுச்சூழலுக்கு சவளிநயற்றும் நபாது 
அவதானம் சசலுத்த நவண்டும். அத்துடன் மலசலகூட கழிவுகமள சவளிநயற்றும்நபாது  IFC-
WB EHS நியமங்கமள பின்பற்ற நவண்டும். இமவ ஆசியான் உட்கட்டமமப்பு முதலீட்டு 
வங்கியின் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக சகாள்மகயுடன் ஒத்திமசவாக காணப்படுகின்றன.  
நியமங்களுக்கு அட்டவமண 4 ஐ பார்க்கவும். 
 

அட்டவமண 3: இலங்மக தர நிர்ணய சமபயின் கழிவு நீரின் தரம் சதாடர்பான நியமங்கள் (ஐநராப்பிய 
நியமங்களுக்கு ஒப்பானது) 

அளவுக்குறியீடு அைகு 
 

குளியலுக்கான 
 ீர் 

குடிப்பதற்கான 
 ீர் 

விவசாயத்திற்கான 
 ீர் 

நிறம் Pt units. - 100 - 

அமிலக்காரக் 

குறியடீு (pH) 
- 6.0-9.0 6.0-9.0 6.0-8.5 

ஊடு கடத்தும் 

தன்மம 
dS/m - - 0.7 

மநட்நரட்டுகள் mg/l 5 5 5 

சமாத்த 

சபாசுநபற்று 
mg/l 0.7 0.7 0.7 

உயிரி 
நவதிகளின் 
ஆக்சிசென் 
நதமவ5 (BOD5) 

mg/l 4 5 5 

நுண்கிருமி MPN/100 
ml, 

(*P=95%) 
1000 5000 1000 

மல 

நுண்கிருமி 

MPN/100 
ml, 

(*P=95%) 
50 - - 

அலுமினியம்  mg/l  0.2 0.5 

                                                
5 NWSDB 2014 (researched by University of Peradeniya). http://wepa-

db.net/activities/2014/20141127/pdf/2_3_WEPA%20Gemunu%20Herath%20Final%2028-11-14.pdf 
 

http://wepa-db.net/activities/2014/20141127/pdf/2_3_WEPA%20Gemunu%20Herath%20Final%2028-11-14.pdf
http://wepa-db.net/activities/2014/20141127/pdf/2_3_WEPA%20Gemunu%20Herath%20Final%2028-11-14.pdf


 

அட்டவமண 4: மலசலகூட கழிவுகமள சவளிநயற்றும் நபாது பின்பற்ற நவண்டிய நியமங்களின் ஒப்படீு 
நதசிய சுற்றாடல் சட்ட நியமங்கள் 

மமயப்படுத்தப்பட்ட சுத்திகரிக்கும் இயந்திர சதாகுதிமய 
சகாண்ட சபாது கழிவு நீர் குழாய்களுக்கு மலசலகூட 
கழிவுகமள சவளிநயற்றும் நபாது பின்பற்ற நவண்டிய 

சபாறுதி வரம்பு 

IFC-WB EHS வழிகாட்டி 2007 இன் 
படியான 

சுத்திகரிக்கப்பட்டமவக்கான 
குறிகாட்டிகள் 

மலசலகூட கழிவுகமள 
சவளிநயற்றுதல் 

 எல்மலக்கான 
அலகு வமக 

 

சபாறுதி வரம்பு 
சபறுமதி 

 

அலகு 
 

வழிகாட்டியின் 
அலகு 

 

pH   pH 6-9 

BOD mg/1, max. 350 mg/l 30 

COD mg/1, max. 850 mg/l 125 

Total nitrogen mg/1, max. 500 mg/l 10 

Total phosphorus   mg/l 2 

Oil and grease mg/1, max. 30 mg/l 10 

Total suspended solids mg/1, max. 500 mg/l 50 

Total coliform bacteria   MPNb / 100 ml 400a 

50. சுற்றுச்சூழல் வளியின் தரம்: 2016ஆம் ஆண்டில் முன்சனடுக்கப்பட்ட 
ஆய்வுக்கற்மககளின் படி சுற்றுச்சூழல் வளியின் தரம் வாகன சநருக்கடி மிகுந்த பகுதிகளில் 
குமறவக காணப்பட்டுள்ளது. இதன்படி இதன்படி SO2 மற்றும் NO2  ஆகியவற்றின் சராசரி 
மட்டம் அதிகமாக குறித்த பகுதிகளில் காணப்பட்டது. சகாழும்பின் வளிமாசமடதலுக்கு சுமார் 
60% வாகனங்களால் சவளிவிடப்படும் புமகநய பிரதான காரணமாகும்6. அத்துடன் ஆசியான் 
உட்கட்டமமப்பு முதலீட்டு வங்கியின் உதவியுடன் நமடமுமறப்படுத்தப்படும் நகர புத்துயிர்ப்பு 
சசயற்த்திட்டம் 2007 ஆம் ஆண்டு சவளியிடப்பட்ட IFC-WB EHS வழிகாட்டிக்கு அமமய 
அமுல்ப்படுத்தப்படும்7 (அட்டவமண-5). 
 
அட்டவணை 5-சுற்றுச்சூழல் வளியின் தர  ியமங்களின் ஒப்பீடு 

நதசிய சுற்றாடல் சட்ட நியமங்கள் IFC-WB EHS வழிகாட்டி 2007 
 Averaging  

Period 
Guideline value in 
mg/m3 

Averaging  
Period 

Guideline value in 
mg/m3 

Sulfur dioxide (SO2) 24 hrs 80 24hrs 125 (Interim target-1)* 
50 (Interim target-2) 
20 (guideline 

Nitrogen dioxide 
(NO2) 

24hrs 100 1-year 
1-hour 

40 (guideline) 
200 (guideline) 

Ozone 8-hour daily 
Maximum 

- 8-hour daily 
maximum 

160 (Interim target-1) 
100 (guideline 

 

                     

51. சுற்றுச்சூழல் ஒைி: சகாழும்பு நகர்ப்பகுதியில் பதிவாகிய ஒலி மட்டங்கள் நதசிய 
நியமங்கமள விட அதிகரித்தமவயாக காணப்படுகின்றன. சகாழும்பு 12 இலங்மக வங்கி 
சுற்றுவட்டப்பகுதியில் பதிவாகிய ஒலிமட்டம் 76.6dB சகாழும்பு 7 லிப்டன் 
சுற்றுவட்டப்பகுதியில் 84.0dB ஆக காணப்பட்டது. மாநகரசமப பகுதிக்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
ஒலிமட்டம் 63dB ஆகும். அத்துடன் சகாழும்பு 5, 9, 10, 13 மற்றும் 14 பகுதிகளில் பதிவாகிய 

                                                
6 Yatagama Lokuge S Nandasena, Ananda R Wickremasinghe, and Nalini Sathiakumar.2010. Air pollution and health 

in Sri Lanka: a review of epidemiologic studies. 
7 VET Project of RMV, NBRO 2106 
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ஒலிமட்டம் 80dB இற்கு அதிகமாக காணப்பட்டது. சகாழும்பு நகரின் சுற்றாடல் ஒலிமட்டம் 
13.3dB முதல் 21.0dB ஆக காணப்படுகிறது. இது மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசமபயினால் 
முன்சமாழியப்பட்டுள்ள ஒலிமட்டங்கமள விட அதிகமாகும். எனநவ நகர புத்துயிர்ப்பு 
சசயற்த்திட்டத்தினால் சகாழும்பின் நகர ஒலி மட்டத்தில் பாரிய தாக்கம் ஏற்படாத நபாதும் 
ஆசியான் உட்கட்டமமப்பு முதலீட்டு வங்கியின் முன்சமாழிவிற்கமமய  IFC-WB EHS-2007 
வழிகாட்டி இச்சசயற்த்திட்டத்தின் நபாது பின்பற்றப்படும் (அட்டவமண 6)89.   
 

அட்டவமண 6- சுற்றுச்சூழல் ஒலி நியமங்கள் 
நதசிய சுற்றாடல் சட்ட நியமங்கள் IFC-WB EHS வழிகாட்டி 2007 

 பகல் மு.ப 6- 
பி.ப 7 
 

இரவு பி.ப 7-
மு.ப 6 
 

பகல் 07:00-22:00 
 

இரவு 22.00-07:00 

 

வர்த்தக 
பகுதிகள் 

65 55 70 70 

மகத்சதாழில் 
பகுதிகள் 

70 60 70 70 

குடியிருப்பு, 
நிறுவனம், 
கல்வி 
சார்ந்தமவகமள 
உள்ளடக்கிய 
பகுதிகள் 

63 55 55 45 

 
 
 

D. கைாசார மரபு மற்றும் கபாழுதுநபாக்கு இடங்கள் 

52. இலங்மக அரசாங்கத்தின் நகர புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டத்தின் கீழ் சகாழும்பில் 
அமமந்துள்ள பமழய இடங்கள் மற்றும் கட்டிடங்கள் புனரமமக்கப்பட்டு நவனீ சபாது 
சபாழுதுநபாக்கு இடங்களாகவும் அங்காடிகளாகவும் மாற்றப்பட்டுள்ளன. இவற்றுள் சுதந்திர 
சதுக்க அங்காடி சதாகுதி, புறக்நகாட்மட மிதக்கும் சந்மத மற்றும் பமழய டச் 
மவத்தியசாமல ஆகியன உள்ளடங்கும். இந்த அமனத்து சந்தர்ப்பங்களிலும் பாரம்பரிய 
காலணித்துவ மரபு நபணப்பட்டுள்ளது. இலங்மகயில் சகாழும்பில் பாரம்பரிய மரபு 
இடங்களாக நிர்ணயிக்கப்பட்ட இடங்கள் எமவயும் காணப்படாத நபாதும் பாரம்பரிய 
கட்டிடங்களாக நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டிடங்கள் பல காணப்படுகின்றன. இவற்றும் சகாழும்பு டச் 
அருங்காட்சியகம், சகாழும்பு தபால்மா அதிபர் அலுவலக கட்டிடம், எலிெவுஸ் பாரம்பரிய 
நீர்த்தாங்கிகள், கபூர் கட்டிடம், மாளிகாவத்மத முஸ்லீம் மயானம், ஒநபநசகர வளவ்வ, 
கங்காராம நகாவில் ஆகியன உள்ளடங்கும். முழுமமயான பட்டியமல இங்நக 
                                                
8 Environmental noise levels in the city of Colombo, Sri Lanka. Available from: 

https://www.researchgate.net/publication/280625108_Environmental_noise_levels_in_the_city_of_Colombo_Sri_L
anka 2013 

9 Environmental Pollution by Traffic Noise in the City of Colombo, Sri Lanka. Available from: 

https://www.researchgate.net/publication/305431182_Environmental_Pollution_by_Traffic_Noise_in_the_City_of_C
olombo_Sri_Lanka  2016 

https://www.researchgate.net/publication/280625108_Environmental_noise_levels_in_the_city_of_Colombo_Sri_Lanka
https://www.researchgate.net/publication/280625108_Environmental_noise_levels_in_the_city_of_Colombo_Sri_Lanka
https://www.researchgate.net/publication/305431182_Environmental_Pollution_by_Traffic_Noise_in_the_City_of_Colombo_Sri_Lanka
https://www.researchgate.net/publication/305431182_Environmental_Pollution_by_Traffic_Noise_in_the_City_of_Colombo_Sri_Lanka


 

பார்மவயிடலாம் https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Archaeological_Protected_Monuments_in_Colombo_District. உப 
சசயற்த்திட்டங்களுக்கான சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பாதிப்பு மதிப்படீுகமள நமற்சகாள்ளும் 
நபாது அமவ குறித்த பாரம்பரிய மரபு கட்டிடங்களுக்கு அருகில் இருக்கின்றனவா என்பது 
சதாடர்பில் கவனம் சசலுத்தப்பட நவண்டும்.  

53. சகாழும்பு 3 பகுதியில் அமமந்துள்ள காலிமுகத்திடல் சகாழும்பு நகரில் வாழும் 
மக்களின் பிரதான சபாழுதுநபாக்கு இடமாக காணப்படுகிறது. அத்துடன் அப்பகுதியில் 
காணப்படும் காலிமுக நொட்டல் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கட்டிடமாகும். 
இலங்மக நதசிய அருங்காட்சியகம் மற்றும் நகர மண்டபம் ஆகியவற்றுக்கருகில் 
அமமந்துள்ள விகாரமகாநதவி பூங்கா சகாழும்பு நகரில் காணப்படும் பிரதான பூங்காவாகும். 

 

V.  கர புத்துயிர்ப்பு கசயற்த்திட்டத்தால் ஏற்படக்கூடிய சுற்றாடல் பாதிப்புக்கள் 

54. நகர புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டத்தால் ஏற்படக்கூடிய சூழல் பாதிப்புக்கள் சபரும்பாலும் 
கட்டிடங்கமள தகர்த்தல் மற்றும் நிர்மாண கட்டங்களிநலநய ஏற்படலாம் என 
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவ்வாறு ஏற்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படும் சுற்றாடல் பாதிப்புக்களின் 
விபரங்கள் கீநழ தரப்பட்டுள்ளது. இமணப்பு IV இல் தரப்பட்டுள்ள சுற்றாடல் மற்றும் சமூக 
முகாமமத்துவ திட்டத்தில் இனம்காணப்பட்ட சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பாதிப்புக்கள் மற்றும் 
அவற்றுக்கான தணிப்பு நடவடிக்மககள் ஆகியன விரிவான முமறயில் தரப்பட்டுள்ளன:  
 

(i)  ிைத்ணத துப்பரவாக்கல் மற்றும் தயாரித்தல்: நசரிப்புறங்களில் வாழும் 
மக்களுக்கு அடுக்குமாடி குடியிருப்புக்கமள அமமப்பதற்கான சசயற்பாடுகளின் 
நபாது குறித்த அமமவிடங்களில் உள்ள தற்நபாமதய கட்டிடங்கமள தகர்க்கும் 
நபாது சுற்றாடலுக்கு பாதிப்புக்கள் ஏற்படலாம். இந்த பாதிப்புக்களில் 
சதாழில்நசர் பாதுகாப்பு பிரச்சமனகள், அஸ்சபஸ்டஸ் தகடுகமள அகற்றுதல் 
மற்றும் தகர்க்கப்பட்ட கழிவுகமள அகற்றுவது ஆகியன உள்ளடங்கும். 
அத்துடன் நிலத்தயாரிப்பு நடவடிக்மககமள நமற்சகாள்ளும் நபாது நீர் சசல்லும் 
பாமதகள் தமடப்படலாம். சகாழும்பு மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறங்களில் அநனக 
இடங்கள் தாழ்நிலங்களாக காணப்படுவதால் மமழ நீமர சகாண்டு சசல்லும் 
பாமதகள் இச்சசயற்த்திட்ட நடவடிக்மககளால் தமடப்படாதிருப்பது 
உறுதிப்படுத்தப்பட நவண்டும். இவ்வாறு நீர் தமடப்பட்டு காணப்படும் நபாது 
சுகாதார சீர்நகடுகள் ஏற்படலாம். அத்துடன் நிலத்மத சுத்தப்படுத்தும் நபாது 
மமழக்காலத்தில் மண்ணரிப்பு ஏற்படக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் 
காணப்படுகிறது. 
 

(ii) மண்ைரிப்பு மற்றும்  ீர் மாசணடதல்: நில சமப்படுத்தல் நடவடிக்மககளுக்காக 
சகாண்டுவரப்படும் கூழாங்கற்கள் அல்லது மணல் ஆகியன உரிய முமறயில் 
களஞ்சியப்படுத்தப்படாவிட்டால் அமவ நீரில் அடித்து சசல்லப்பட்டு 
அருகிலுள்ள நீர்நிமலகள், வயல், ஆறு மற்றும் தாழ்நிலங்களுடன் கலக்க 



28  

 

கூடும். இதனால் வண்டற்படிவு பிரச்சமனகள் ஏற்படலாம். அத்துடன் 
சசயற்த்திட்ட அமமவிடத்தில் நீர் நதங்கிநிற்பது நிர்மாண நடவடிக்மககமள 
பாதிக்கலாம். அத்துடன் நிர்மாண நடவடிக்மககளின் நபாது உருவாக கூடிய 
கழிவு நீர் ஒழுங்காக பராமரிக்கப்படாவிட்டால் அருகிலுள்ள நிலநமற்பரப்பு நீர் 
நிமலகள் பாதிக்கப்படக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் காணப்படுகிறது. 
 

(iii) ஒைி எழுப்புணக: கட்டிடங்கமள தகர்க்கும் நபாதும் நிர்மாண நடவடிக்மககளின் 
நபாதும் ஒலி எழும்பக்கூடும். விநசடமாக கட்டிடங்கமள உமடக்கும் நபாதும் 
மூலப்சபாருட்கமள நபாக்குவரத்து சசய்யும் நபாதும் ஒலி எழும்பக்கூடும். 
இத்தமகய நடவடிக்மககள் காரணமாக அருகில் வசிக்கும் 
குடியிருப்பாளர்களுக்கு அசசௌகரியங்கள் ஏற்படலாம். அத்துடன் 
சதாழிலாளர்களுக்கு சதாழில்சார் பாதுகாப்பு பிரச்சமனகளும் ஏற்படலாம். 
அத்துடன் சசயற்த்திட்ட அமமவிடங்களுக்கு அண்மமயில் உள்ள உணர்மிகு 
பகுதிகள் (பாடசாமலகள், மவத்தியசாமலகள், சமய வழிபாட்டு ஸ்தலங்கள்) 
சதாடர்பில் கவனம் சசலுத்தப்பட நவண்டும். 

 

(iv) தூசு பரவுணக: கட்டிடங்கமள தகர்க்கும் நபாதும் இடிசபாருட்கமள 
நபாக்குவரத்து சசய்யும் நபாதும் தூசு எழக்கூடும். அத்துடன் புதிய கட்டிட 
மூலசபாருட்கமள நபாக்குவரத்து சசய்யும் நபாதும் களஞ்சியப்படுத்தும் நபாதும் 
சில நிர்மாண நடவடிக்மககளின் நபாதும் தூசு எழக்கூடும். தூசு காரணமாக 
பணியாளர்களுக்கும் அருகில் வசிக்கும் மக்களுக்கும் பாதிப்புக்கள் ஏற்படலாம். 
அத்துடன் சசயற்த்திட்ட அமமவிடங்களுக்கு அண்மமயில் உள்ள உணர்மிகு 
பகுதிகள் (பாடசாமலகள், மவத்தியசாமலகள், சமய வழிபாட்டு ஸ்தலங்கள்) 
சதாடர்பில் கவனம் சசலுத்தப்பட நவண்டும். 

 

(v) நபாக்குவரத்து: கட்டிட சபாருட்கமள சசயற்த்திட்ட பகுதியில் இருந்து 
சகாண்டு சசல்லும் நபாதும் நவறு பகுதிகளில் இருந்து சசயற்த்திட்ட பகுதிக்கு 
சகாண்டு வரும்நபாதும் ஒலி, தூசு மற்றும் அசசௌகரியங்கள் உருவாகலாம். 
மண், கூழாங்கற்கள் மற்றும் சீநமந்து ஆகியவற்மற உரிய முற்பாதுகாப்பு 
நடவடிக்மககளின்றி நபாக்குவரத்து சசய்யும் நபாது ஒலி மற்றும் தூசுகள் 
காரணமான பாதிப்புக்கள் அதிகம் ஏற்படுகிறது. நமலும் ஒடுங்கிய பாமதகளின் 
ஊடாக நபாக்குவரத்து சசய்யப்படு குடியிருப்பாளர்களுக்கும் வதீியால் 
பயணிப்நபாருக்கும் பாதிப்புக்கள் ஏற்படுகிறது. அத்துடன் நிர்மாண 
மூலப்சபாருட்கமள நபாக்குவரத்து சசய்யும் நபாது வதீிகளுக்கு பாதிப்பும் 
ஏற்படலாம். 

 

(vi)  ிர்மாை  டவடிக்ணககளில் ஈடுபடும் கதாழிைாைர்கள் கதாழில்சார் 
விபத்துக்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய  ிணை: உரிய முற்காப்பு நடவடிக்மககள் 



 

நமற்சகாள்ளப்படாவிட்டால் நிர்மாண நடவடிக்மககளில் ஈடுபடும் 
சதாழிலாலர்கள் சதாழில்சார் விபத்துக்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நிமல 
அதிகமாகும். அநதநநரத்தில் சதாப்பிகள், கண் பாதுகாப்பு கவசங்கள், 
மகக்கவசங்கள் உள்ளிட்ட உரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்மககள் 
அமுல்ப்படுத்தப்படாவிட்டால் விபத்துக்கள் மற்றும் காயங்கள் ஏற்படலாம்.  

 

(vii)  ிைத்தடி மற்றும்  ிை நமற்பரப்பு  ீர் மாசணடதல்: கழிவு நீர் மற்றும் 
மலசலகூட கழிவு நீர் உரிய முமறயில் அகற்றப்படாவிட்டால் சகாழும்பு 
மற்றும் அதன் சுற்றுச்சூழலில் உள்ள நிலத்தடி மற்றும் நிலநமற்பரப்பு நீர் 
மாசமடய கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் காணப்படுகிறது. நகர புத்துயிர்ப்பு 
சசயற்த்திட்டத்தினால் உண்டாக கூடிய கழிவு அதிகமாதலால் நீர்நிமலகளுக்கு 
ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு அதிகமாக காணப்படுகிறது. 

 

(viii) கழிவு: நிர்மாண நடவடிக்மககள் காரணமாக நிர்மாண சிமதசபாருட்கள் 
உருவாவதாலும் அமவ உரிய முமறயில் அகற்றப்படாத பட்சத்தில் அமவ 
அருகிலுள்ள பகுதிகமள பாதிக்கின்றன. அத்துடன் கழிவுகள் உரிய முமறயில் 
அகற்றப்படாத பட்சத்தில் இயற்மக வடிகால்களுக்கு தமடநயற்படுத்துவதால் 
மமழ நீரின் ஓட்டம் தமடப்படும் அநதநவமள நுளம்பு சபருக்கம் ஏற்பட்டு 
நநாய்களும் ஏற்படலாம். அத்துடன் நிர்மாண நடவடிக்மககளின் நபாது 
சதாழிலாளர்கள் மற்றும் சசயற்பாட்டு கட்டத்தின் நபாது குடியிருப்பாளர்கள் 
மூலம் ஏற்படக்கூடிய திண்மக்கழிவுகளும் உரியமுமறயில் 
பராமரிக்கப்படாவிட்டால் சுற்றாடலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படலாம். 

 

(ix) தரமற்ற மைசைகூட வசதிகள்: நபாதுமான அல்லது உரியமுமறயில் 
சசயற்படாத மலசலகூட வசதிகள் காணப்படுமாயின் நிர்மாண 
நடவடிக்மககளில் ஈடுபடும் ஊழியர்களுக்கு சுகாதார நகடுகள் ஏற்படலாம். 
அத்துடன் சுத்தமான குடிநீருக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் பட்சத்தில் ஊழியர்கள் 
உடல்வறட்சி பிரச்சமனயால் பாதிக்கப்படலாம். அத்துடன் சசயற்பாட்டு 
கட்டத்தின் நபாது நசரிப்புறங்களில் இருந்து அடுக்குமாடி குடியிருப்புக்களில் 
வாழும் மக்களுக்கு மலசலகூடங்கமள உபநயாகிப்பது சதாடர்பில் உரிய 
விழிப்புணர்வு வழங்கப்படாத பட்சத்தில் சுகாதார நகடுகள் உருவாக 
வழிநயற்படும். 

 

(x)  ிை மாசணடதல்: ஏற்கனநவ மாசமடந்த நிலங்கள் சசயற்த்திட்டத்தின் கூறு 1 
அல்லது 2 ஆகியவற்றுக்கு பயன்படுத்தப்படும் பட்சத்தில் அவற்றுள் ஏற்கனநவ 
இருக்க கூடிய கழிவுகள் உரிய முமறகள் துப்பரவாக்கப்பட்டு சூழல் 
மாசமடயாத வமகயில் அகற்றப்பட நவண்டும். கூறு 2இன் கீழ் யாதாயினும் 
நிரப்பப்பட்ட நிலங்கள் பயன்படுத்தப்படுமாயின் உரிய நிபுணத்துவ 
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ஆநலாசமனகள் சபறப்பட்டு நிரப்பட்ட சபாருட்கள் நவறு இடங்களுக்கு உரிய 
முமறயில் அகற்றப்பட நவண்டும். இவ்வாறு நமற்சகாள்ளப்படாவிடில் 
அருகிலுள்ள நீர் நிமலகள் பாதிக்கப்படுகின்ற அநதநவமள நிரப்பட்ட 
நிலங்களுடன் சதாடர்புமடய அனர்த்தங்களான வாயு சவளியிடுமக 
நபான்றமவ ஏற்பட்டு புதிய காணியின் சுற்றாடலின் தரமும் குமறவமடயும். 

 

(xi) கதாழிைாளர் தங்குமிடங்கள்: சிறுவர் சதாழிலாளர், இனப்பாகுபாடு மற்றும் 
சதாழிலாளர் தங்குமிட முகாமமத்துவம் நபான்ற பிரச்சமனகள் எழலாம். 
அத்துடன் நவறு இடங்களில் இருந்து வரும் சதாழிலாளர்களுக்கு நபாக்குவரத்து 
மற்றும் தங்குமிட வசதிகள் நதமவப்படுமாதலால் அது சதாடர்பில் கூடிய 
கவனம் சசலுத்தப்பட நவண்டும். சிறுவர்கமள நவமலக்கமர்த்துதல் 
சதாடர்பான அமனத்து சட்டங்களும் இவற்றுடன் சதாடர்புபடுகின்ற 
அநதநவமளயில் தங்குமிட பராமரிப்பு சதாடர்பிலும் கூடிய கவனம் 
சசலுத்தப்பட நவண்டும். 

 

(xii) வளப்பாவணன: முன்சமாழியப்பட்ட நகர புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்ட 
நடவடிக்மககளுக்கு மண், சசங்கற்கள் மற்றும் சவட்டு மரம் ஆகியன அதிகம் 
நதமவப்படுவதால் இவற்றுக்கு பாரிய நகள்வி ஏற்படும். இதனால் இயற்மக 
வளங்கள் மீது அழுத்தங்கள் ஏற்படலாம். அத்துடன் அருகிலுள்ள ஆறுகள் 
மற்றும் நீர் நிமலப்பகுதிகளில் மண் அகழப்படும் பட்சத்தில் அமவ 
அப்பகுதியின் புவியியல் மற்றும் நிலவியல் ஆகியவற்றில் பாதிப்மப 
ஏற்படுத்தலாம். 

 

(xiii) கசயற்த்திட்ட இடம் மற்றும் பகுதியின் அழகுைர்வு சார்ந்த விடயங்கள்: 
கட்டிடங்கமள தகர்த்து புதிய அபிவிருத்திகள் நமற்சகாள்ளப்படுவது 
அப்பகுதியின் அழகுணர்வு சார்ந்த விடயங்களில் தாக்கத்மத ஏற்படுத்தும். 
நிர்மாண நடவடிக்மககளின் நபாது தற்நபாமதய அழகுணர்ச்சி சார்ந்த 
விடயங்களில் தாக்கம் ஏற்பட்டாலும் சசயற்பாட்டு கட்டத்தின் நபாது நமலும் 
நமன்மமயான நிலவடிவமமப்புடன் கூடிய அழகுணர்ச்சி சார்ந்த சூழல் குறித்த 
கட்டிடங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலில் வசிப்பவர்களுக்கு கிமடக்கும். 

 

(xiv)  ியமங்களுக்கணமய ஒழுகாணம: உரிய நியமங்கள் சரியான முமறயில் 
பின்பற்றப்படாவிட்டால் நிர்மாணிக்கப்படும் கட்டிடங்களின் அமமப்புக்களில் 
பாதிப்புக்கள் ஏற்படக்கூடிய சாத்தியப்பாடுகள் அதிகம் காணப்படுகிறது. அத்துடன் 
இதனால் கட்டமமப்பு உறுதியின்மம, தீ நபான்ற பாதக விமளவுகள் 
ஏற்படக்கூடிய சாத்தியம் அதிகம் காணப்படுகிறது. இவற்றினால் நீண்டகாலத்தில் 
பாரிய பிரச்சமனகளும் ஏற்படலாம். அத்துடன் சக்தி நசமிப்பு சதாடர்பான 



 

நியமங்கள் உரியவமகயில் பின்பற்றப்படாவிட்டால் வள வணீ் விரயங்கள் 
ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புக்களும் அதிகம் காணப்படுகின்றன. 
 

(xv) உட்கட்டணமப்பு வசதிகணள உரிய முணறயில் பராமரிக்காணம: அடுக்குமாடி 
கட்டிடங்களில் உள்ள உட்கட்டமமப்பு வசதிகள் உரியமுமறயில் 
பராமரிக்கப்படாத பட்சத்தில் நீண்டகாலத்தில் அமவ சிமதவமடயலாம். 

 

55. நமற்குறிப்பிடப்பட்ட நிர்மாண நடவடிக்மககளுடன் சதாடர்புமடய பாதிப்பு மற்றும் 
இடர் ஆகியனவும் நலக்காப்பு இடர்களும் உரிய சசயற்பாட்டு மற்றும் நிர்மாண முகாமமத்துவ 
நடவடிக்மககமள பின்பற்றப்படுவதன் மூலம் குமறத்து சகாள்ள முடியும். எனினும் இதமன 
நமற்சகாள்ள உரிய நிதி ஒதுக்கப்படுவது கட்டாயமானதாகும். 
 

 

VI. சுற்றாடல் முகாணமத்துவ திட்டமிடல் சட்டகம் 

A. உபகசயற்த்திட்டங்களின் முதற்கட்ட ஆய்வு மற்றும் வணகப்படுத்தல் 

56. உபசசயற்த்திட்டங்கமள இனம்கண்டு அவற்மற முதற்கட்ட ஆய்மவ நமற்சகாள்ளும் 
நபாது ஆசியான் உட்கட்டமமப்பு முதலீட்டு வங்கியின் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக 
சகாள்மகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழிகாட்டுதல் பின்பற்றப்பட நவண்டும். இவற்றுக்சகன 
இமணப்பு III இல் தரப்பட்டுள்ள படிவங்கள் பயன்படுத்தப்பட நவண்டும். இதன்மூலம் 
உபசசயற்த்திட்டங்கள் மூலம் ஏற்படக்கூடிய சுற்றாடல் பாதிப்புக்கமள முற்கூட்டிநய 
இனம்கண்டுசகாள்ள முடியும். அத்துடன் சசயற்த்திட்டத்தின் சசல்வாக்கு பகுதியில் 
ஏற்படக்கூடிய நநரடி மற்றும் மமறமுகமான தாக்கங்களும் கவனத்திற்சகாள்ளப்பட நவண்டும். 
நகர புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டத்திற்சகன உபசசயற்த்திட்டங்கமள முதற்கட்ட ஆய்வு மற்றும் 
வமகப்படுத்தல் முமற நமநல பகுதி III E இல் தரப்பட்டுள்ளது. 
 

B. சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பாதிப்பு மதிப்பீட்ணட நமற்ககாள்வதற்கான வழிகாட்டி 

 

57. சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பாதிப்பு மதிப்படீு ஆசியான் உட்கட்டமமப்பு முதலீட்டு 
வங்கியின் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக சகாள்மகயில் குறிப்பிடப்பட்டவாறு நமற்சகாள்ளப்பட 
நவண்டும். சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பாதிப்பு மதிப்படீ்டின் நநாக்சகல்மல ஒவ்சவாரு உப 
சசயற்த்திட்டங்களின் தன்மம மற்றும் பருமனுக்நகற்ப நவறுபடலாம். ஒவ்சவாரு 
சசயற்த்திட்ட அமமவிடத்திற்குமான விநசட பிரச்சமனகள் மற்றும் அவற்றின் முக்கியத்துவம் 
ஆகியன குறித்த உபசசயற்த்திட்டத்தினால் ஏற்படக்கூடிய சுற்றாடல் பாதிப்புக்கமள 
இனம்காண முழியும். அத்துடன் வங்கியின் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக விலக்களிப்பு பட்டியலில் 
(இமணப்பு V) உள்ள விடயங்களுக்கு விலக்களிப்பு வழங்கப்படும். ஏசனனில் வங்கியின் 
நிதியிமன சபற அமவ சதாடர்பில் கவனம் சசலுத்த நவண்டியதில்மல. சுற்றாடல் மற்றும் 
சமூக பாதிப்பு மதிப்படீ்டில் கீழ்வரும் விடயங்கள் உள்ளடங்கும்.  

(i) நிமறநவற்றுச்சுருக்கம்: முக்கிய காரணிகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புக்கள் மற்றும் 
முன்சமாழிவுகள் விபரிக்கப்படும். 
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(ii) சசயற்த்திட்டம் பற்றிய விபரணம்: சசயற்த்திட்டத்தின் பிரதான பாகங்களான 
கட்டிடங்கமள தகர்த்தல் மற்றும் நிர்மாண நடவடிக்மககள் சதாடர்பில் குறிப்பிடப்பட 
நவண்டும் 

(iii) சசயற்த்திட்டத்துடன் சதாடர்புமடய சுற்றாடல் சகாள்மககள், ஒழுங்குவிதிகள், 
சட்டங்கள் மற்றும் ஆசியான் உட்கட்டமமப்பு முதலீட்டு வங்கியின் நலக்காப்பு 
சகாள்மககள் பற்றிய விபரங்கள் 

(iv) சுற்றாடல் மற்றும் சமூக மதிப்படீு 
 ஒவ்சவாரு உப சசயற்த்திட்டத்திற்கும் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக மதிப்படீ்மட 

நமற்சகாண்டு அவற்றினால் ஏற்படக்கூடிய நநரடியான மற்றும் 
மமறமுகமான தாக்கங்கமள இனம்காணல். 

 அத்துடன் சசயற்த்திட்ட எல்மலகளுக்கு அப்பால் ஏற்படக்கூடிய (காலநிமல 
மாற்றம்) பாதிப்புக்கமளயும் மதிப்படீு சசய்தல் 

 அத்துடன் உபசசயற்த்திட்டங்களின் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக 
மதிப்படீ்டிற்கான நநாக்சகல்மல குறித்த சசயற்த்திட்டத்தினால் ஏற்படக்கூடிய 
பாதிப்புக்கமள இனம்கண்டுசகாள்வதுடன் வங்கியின் சசயற்த்திட்ட 
வமகப்படுத்தலுக்நகற்ற வமகயில் வமகப்படுத்தப்பட நவண்டும். 

 இனம்காணப்பட்ட பாதிப்புக்கமள (a) இயன்றவமர தடுத்தல் (b) 
தடுக்கமுடியாத பட்சத்தில் அவற்மற குமறத்தல் (c) தணித்தல் (d) 
பாதிப்புக்கள் சதாடர்ந்து காணப்படுமாயின் அவற்றுக்கான இழப்படீுகள் 
வழங்கப்பட நவண்டும்.  

 அத்துடன் ஒவ்சவாரு உப சசயற்த்திட்டமும் பின்பற்ற நவண்டிய சட்ட 
கடப்பாடுகள் மற்றும் சர்வநதச ஒப்பந்தங்கள் பற்றிய விபரம் 
 

(v) அத்துடன் உபசசயற்த்திட்டங்களுக்கான மாற்றடீுகளும் கவனத்திற்சகாள்ளப்பட 
நவண்டும் என்பது சுற்றாடல் மதிப்படீ்டின் முக்கிய அம்சமாகும். எனினும் 
உபசசயற்த்திட்டங்களுக்கான இடங்கள் ஏற்கனநவ இனம்காணப்பட்டுள்ளதால் 
மாற்றடீுகள் சதாடர்பில் அவதானம் சசலுத்த நவண்டிய அவசியமில்மல. எனினும் 
ஒவ்சவாரு உபசசயற்த்திட்டத்திற்கும் பயன்படுத்தப்படும் சதாழில்நுட்பம், 
வடிவமமப்பு மற்றும் சசயற்பாடுகள் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புக்கமள 
மதிப்படீு சசய்யும் நபாது அமவ சதாடர்பான மாற்றடீுகளும் கவனத்திற்சகாள்ளப்பட 
நவண்டும்.   

(vi) சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பாதிப்பு மதிப்படீு தற்நபாமதய தகவல்கமள 
அடிப்பமடயாக சகாண்டு நமற்சகாள்ளப்படுவதுடன் இரண்டாம் தர தகவல் ஆய்வு, 
சசயற்த்திட்ட பணியாளர்கள் மற்றும் சபாதுமக்களுடனான சந்திப்பு ஆகியனவும் 
கவனத்திற்சகாள்ளப்பட்டு தயாரிக்கப்பட நவண்டும். 



 

(vii) சசயற்த்திட்டத்தால் ஏற்படக்கூடிய தாக்கம் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்மககள் 
ஆகியன சரியான முமறயில் ஆய்வுகமள நமற்சகாண்டு இனம்காணப்பட 
நவண்டும்.  

சுற்றாடல் மற்றும் சமூக மதிப்படீ்டறிக்மகயில் சமூகம் சார்ந்த விடயங்கமள 
மதிப்பிடும் நபாது கீழ்வருவன கவனத்திற்சகாள்ளப்பட நவண்டும்; 

 சமூக இடர் மற்றும் பாதிப்புக்கள்: தாக்கவிமளவிற்குட்படக்கூடிய மக்கள், 
பாகுபாடும் பால் மற்றும் இயற்மக வளங்கமள அமடயும் வழி ஆகியன 
கருத்திற் சகாள்ளப்பட நவண்டும். அத்துடன் மக்களுக்கு ஏற்படும் சசாத்து 
இழப்புக்கள் அல்லது நிலப்பயன்பாட்டில் ஏற்படக்கூடிய கட்டுப்பாடுகள் 
மற்றும் கலாசார வளங்கள் ஆகியன சதாடர்பிலும் கவனம் சசலுத்த 
நவண்டும். 

சுற்றாடல் மற்றும் சமூம பாதிப்பு மதிப்படீு சமூகத்தின் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு 
சதாடர்பான விடயங்களிலும் அவதானம் சசலுத்த நவண்டும். 

 பாதுகாப்பான நவமலச்சூழல் ஏற்படுத்தப்படுவதுடன் சமூகத்தின் சுகாதாரம் 
மற்றும் பாதுகாப்பு உறுதி சசய்யப்பட நவண்டும். அத்துடன் சிறுவர்கமள 
நவமலக்கமர்த்தல் மற்றும் கட்டாய நவமல ஆகியன தடுக்கப்பட 
நவண்டும். அத்துடன் கட்டிட பாதுகாப்பு மற்றும் நபாக்குவரத்து மற்றும் 
வதீி நபாக்குவரத்து ஆகியன உறுதி சசய்யப்பட நவண்டும். 

இமவயமனத்தும் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பாதிப்பு மதிப்படீ்டில் விரிவாக 
ஆராயப்பட்டு சுருக்கமாக சமர்ப்பிக்கப்பட நவண்டும். அத்துடன் இவ்வாறு எழக்கூடிய 
பாதிப்புக்கள் சபாருத்தமான சட்டங்கள் மற்றும் வங்கியின் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக 
சகாள்மக ஆகியனவற்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நதமவப்பாடுகள் ஆகியவற்றுடன் 
ஒப்பிடப்பட நவண்டும். சசயற்த்திட்டத்தின் அமனத்து கட்டங்களிலும் ஏற்படக்கூடிய 
சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பாதிப்புக்கள் விரிவாக ஆராயப்பட நவண்டும். 

 
(viii) ஒரு உப சசயற்த்திட்டத்தில் தற்நபாமதய சசயற்பாடுகள் அல்லது வசதிகள் 

காணப்படும் நபாது அமவ சதாடர்பில் சுற்றாடல் மதிப்படீ்டில் கவனம் 
சசலுத்தப்பட நவண்டும்.  குறித்த சசயற்த்திட்டம் சசயற்பாடுகள் மற்றும் 
வசதிகள் மீது ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கங்கள் சதாடர்பாக விரிவாக ஆரம்ப கட்ட 
சுற்றாடல் மதிப்படீ்டின் நபாது விரிவாக ஆராயப்பட நவண்டும். 
 

(ix) சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பாதிப்பு மதிப்படீ்டில்  சசயற்த்திட்டத்மத 
நமடமுமறப்படுத்தும் நபாது ஏமனய பங்குதாரர்களின் கருத்துக்கமளயும் 
சசயற்த்திட்டத்தின் முக்கிய கட்டங்களில் நகட்கும் சபாறிமுமற விரிவாக 
விளக்கப்பட நவண்டும். அத்துடன் சபாதுமக்கள் கருத்துக்நகட்கும் 
சபாறிமுமறயின் நபாது கிமடத்த கருத்துக்களின் சுருக்கம் சுற்றாடல் மற்றும் 
சமூக பாதிப்பு மதிப்படீ்டில் உள்ளடக்கப்பட நவண்டும். அத்துடன் தணிப்பு 
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நடவடிக்மககமள வடிவமமக்கும் நபாது இவ்வாறு தாக்கவிமளவிற்கு 
உட்படக்கூடிய தரப்பினரின் கருத்துக்கள் கவனத்திற்சகாள்ளப்பட நவண்டும். 

(x) சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பாதிப்பு மதிப்படீ்டில் பாதிக்கப்பட்நடாரின் 
குமறதீர்க்கும் சபாறிமுமறயும் உள்ளடக்கப்பட நவண்டும். இது அமனத்து 
உபசசயற்த்திட்டங்களாலும் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்மப அடிப்பமடயாக சகாண்டு 
நமற்சகாள்ளப்பட நவண்டும். அத்துடன் குமறதீர்க்கும் சபாறிமுமறயில் 
மக்களின் குமறபாடுகமள நகட்கக்கூடிய வழிகாட்டுதலும் வழங்கப்பட 
நவண்டும். அத்துடன் முமறப்பாடுகமள நகட்டல் மற்றும் அமவ சதாடர்பான 
தீர்வுகமள முன்மவத்தல் சதாடர்பான கால எல்மலகளும் இந்த 
சபாறிமுமறயில் உள்ளடக்கப்பட நவண்டும். இதற்கான வரவு சசலவுத்திட்டம் 
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசமபயினால் தீர்மானிக்கப்பட நவண்டும்.  

(xi) ஒவ்சவாரு உப சசயற்த்திட்டத்திற்கும் விரிவான சுற்றாடல் மற்றும் சமூக 
முகாமமத்துவ திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு இமணக்கப்பட நவண்டும்.  

(xii) அத்துடன் சுருக்கமான முடிவுமர மற்றும் முன்சமாழிவுகளும் சகாடுக்கப்பட 
நவண்டும். 
 

C. சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாணமத்துவ திட்டம் தயாரிப்பதற்கான வழிகாட்டி 

 

58. உப சசயற்த்திட்டங்கள் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய பாதகவிமளவுகள் அமனத்மதயும் 
கருத்தில் சகாண்டு அவற்மற தவிர்ப்பதற்கு, குமறப்பதற்கு, தணிப்பதற்கு அல்லது நஸ்ட ஈடு 
வழங்குவதற்கு நடவடிக்மககள் நமற்சகாள்ளப்படுகின்ற அநதநவமள இமவ அமனத்மதயும் 
உள்ளடக்கிய சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ திட்டம் தயாரிக்கப்பட நவண்டும்.  நகர 
புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டத்தின் கூறு 1 (புதிய அடுக்குமாடி வடீுகள்) மற்றும் கூறு 2 (மீள் 
அபிவிருத்திக்சகன விடுவிக்கப்பட்ட காணிகள்) ஆகியனவற்றிற்கு விரிவான சுற்றாடல் மற்றும் 
சமூக முகாமமத்துவ திட்டம் தயாரிக்கப்பட நவண்டும். கூறு 1 இற்கான சுற்றாடல் மற்றும் 
சமூக முகாமமத்துவ திட்டங்களில் தற்நபாமதய சுற்றாடலின் தன்மம, கட்டிடங்கமள 
தகர்த்தல் நடவடிக்மககள், நிலத்தயார்ப்படுத்தல், நிர்மாண நடவடிக்மககள் மற்றும் 
சசயற்பாட்டு கட்டத்தின் நபாது எழக்கூடிய சுற்றாடல் பாதிப்புக்கள் சதாடர்பில் அவதானம் 
சசலுத்தப்பட நவண்டும். கூறு 2 இற்கான சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ 
திட்டங்களில் தற்நபாமதய சுற்றாடல், தகர்த்தல் கழிவகற்றும் முமற மற்றும் நிலத்தயாரிப்பு 
சசயற்பாடுகளுக்கு நமற்சகாள்ள நவண்டிய நடவடிக்மககள் ஆகியன உள்ளடங்கும். அமனத்து 
றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ திட்டங்களும் உப சசயற்த்திட்டங்களின் எந்தசவாரு 
நடவடிக்மகயும் ஆரம்பிக்கப்பட முன்னர் தயாரிக்கப்பட நவண்டும். அத்துடன் இதமன 
தயாரிக்கும் நபாது சசயற்த்திட்டத்துடன் சதாடர்புமடய பங்குதாரர்களின் கருத்துக்கள் 
நகாரப்பட நவண்டும். மாதிரி சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ திட்டம் இமணப்பு IV 
இல் தரப்பட்டுள்ளது. 

 

59. சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ திட்டத்தில் உபசசயற்த்திட்டத்தின் ஒவ்சவாரு 
கட்டங்களும் சதளிவாக இனம்காணப்பட்டு ஒவ்சவாரு கட்டத்திலும் ஏற்படக்கூடிய பாதகமான 



 

சுற்றாடல் விமளவுகள் அமடயாளம் காணப்பட்டு அவற்றிற்கான தணிப்பு நடவடிக்மககளுடன் 
அவற்மற நமடமுமறப்படுத்துவதற்கான நிறுவன கட்டமமப்பு, நமடமுமறப்படுத்துவதற்கான 
கால எல்மல, சசலவு மதிப்படீுகள் மற்றும் கண்காணிப்பு மற்றும் அறிக்மகயிடல் ஆகிய 
அம்சங்களும் உள்ளடக்கப்பட நவண்டும். சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ திட்டத்தில் 
கீழ்வரும் விடயங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கும்; 
 

60. தணிப்பு நடவடிக்மககள்: சசயற்படுத்தக்கூடியதும் சசலவு குமறந்ததுமான 
நடவடிக்மககள் சுற்றாடல் பாதிப்புக்கமள தணிக்க இனம்காணப்பட நவண்டும். ஒவ்சவாரு 
பாதிப்பிற்குமான தணிப்பு நடவடிக்மககள் சவவ்நவறாக இனம்காணப்பட நவண்டும். நமலும் 
தணிப்பு நடவடிக்மககள் நமடமுமறப்படுத்தப்பட நவண்டிய தன்மமகள் சதாடர்பிலும் 
சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ திட்டம் விளக்குகிறது. நமலும் சுற்றாடல் மற்றும் 
சமூக முகாமமத்துவ திட்டத்தில் வடிவமமப்பு, நிர்மாணம் மற்றும் சசயற்பாட்டு கட்டங்களில் 
அமுல்ப்படுத்தப்பட நவண்டிய கட்டமமப்பு ரீதியான மற்றும் கட்டமமப்பு ரீதியற்ற தணிப்பு 
நடவடிக்மககள் முன்சமாழியப்பட்டு காணப்படும். 
 

61. கண்காணிப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டம்: சசயற்த்திட்டம் சதாடர்பான சுற்றாடல் சசயற்பாடுகள் 
மற்றும் மாற்றங்கள் சதாடர்பில் கண்காணிப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டம் ஒன்று காணப்பட நவண்டும். 
அது சுற்றாடல் மற்றும் சமூக கண்காணிப்பு திட்டத்தின் அங்கமாகும். இதன் மூலம் 
முன்சமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்மககள் உரிய முமறயில் அமுல்ப்படுத்தப்படுவது உறுதி 
சசய்யப்படும். அதுமட்டுமல்லாமல் தணிப்பு நடவடிக்மககள் மூலம் எதிர்பார்க்கப்படும் 
சபறுநபறுகள் கிமடக்கப்சபறுவது உறுதிப்படுத்தப்படுவதுடன் அமவ நதசிய சுற்றாடல் 
நியமங்களுக்கமமவாக இருக்கின்றமமமயயும் உறுதிப்படுத்தலாம். கண்காணிப்பு 
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் கீழ்வரும் கூறுகள் காணப்பட நவண்டும்;  
ஒவ்சவாரு தணிப்பு நடடிக்மகயின் சசயற்பாட்மட அளவிடுவதற்கான கண்காணிப்பு சுட்டி 
கண்காணிப்பு சபாறிமுமற 
கண்காணிப்பு மீடிறன் 
கண்காணிக்கப்படும் இடங்கள் 
நலக்காப்பு ஒத்திமசவு அறிக்மகயிடல் 
வரவு சசலவுத்திட்டம் 
 

62. நிறுவன கடமமப்பு: தணிப்பு நடவடிக்மககமள நமடமுமறப்படுத்துவதற்கு சபாறுப்பான 
நிறுவனங்கள் மற்றும் திமணக்களங்கள் இனம்காணப்பட்டு சுற்றாடல் மற்றும் சமூக 
முகாமமத்துவ திட்டத்தில் குறிப்பிடப்படுவதுடன் கண்காணிப்பு சபாறுப்பான நிறுவனங்களும் 
இனம்காணப்பட்டு குறிப்பிடப்பட நவண்டும். இதன்மூலம் ஒவ்சவாரு நிறுவனத்திற்கும் 
அவர்களது பங்குபற்றி சதளிவாக அறிவிக்க முடியும். 
 

63. நமடமுமறப்படுத்தப்படும் கால அட்டவமண: தணிப்பு நடவடிக்மககள் 
நமடமுமறப்படுத்தப்படும் கால அட்டவமண சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ 
திட்டத்தில் குறிப்பிடப்படும். இது ஒட்டுசமாத்த உபசசயற்த்திட்டம் நமடமுமறப்படுத்தப்படும் 
கால அட்டவமணயுடன் சதாடர்புபடுத்தப்படும். 
 

64. அறிக்மகயிடும் முமறகள்: தணிப்பு நடவடிக்மககள் நமடமுமறப்படுத்தப்படும் விதம் 
மற்றும் அவற்றின் விமளதிறன் சதாடர்பில் பின்னூட்டல் சபறப்பட்டு அமவ சதாடர்பில் 
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ஒவ்சவாரு நிறுவனங்களுக்கும் அறிவிக்கப்படும். இது சதாடர்பில் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக 
முகாமமத்துவ திட்டத்தில் சதளிவாக குறிப்பிடப்பட நவண்டும்.  
 

65. சசலவு மதிப்படீு மற்றும் நிதி மூலங்கள்: ஒவ்சவாரு தணிப்பு நடவடிக்மககமளயும் 
நமடமுமறப்படுத்துவதற்கான வழிமுமறகள் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமகத்துவ 
திட்டத்தில் சதளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனினும் அமவ ஒவ்சவான்மறயும் 
நமடமுமறப்படுத்துவதற்கான ஆரம்ப முதலீடு மற்றும் நமடமுமறசசலவுகளும் 
மதிப்பிடப்பட்டு சசயற்த்திட்டத்மத நமடமுமறப்படுத்தும் நிறுவனம் அவற்றிற்கான 
நிதிமூலங்கமள இனம்கண்டி சகாள்ள நவண்டும். தற்நபாது அவ்வாறானசதாரு நமடமுமற 
காணப்படாத நபாதும் சசயற்த்திட்டத்தின் ஒவ்சவாரு கட்டங்களிலும் குறித்த தணிப்பு 
நடவடிக்மககமள நமடமுமறப்படுத்துவதற்கு ஏற்படக்கூடிய சசலவுகமள நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசமப இனம்கண்டு சகாள்ள நவண்டும். 
 

66. சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ திட்டத்தில் உள்ளடங்கநவண்டிய ஏமனய 
விடயங்கள்: வளங்கமள நதமவயற்ற விதத்தில் பயன்படுத்துவமத தடுக்க சுற்றாடல் மற்றும் 
சமூக முகாமமத்துவ திட்டம் ஏற்பாடுகமள சகாண்டிருக்க நவண்டும். அத்துடன் 
சசயற்த்திட்டத்திற்கான மண், களி மண் மற்றும் சவட்டுமரம் ஆகியன அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
முகவர்களிடமிருந்து சபற்றுக்சகாள்ள நவண்டும். அத்துடன் கட்டிட நிர்மாணங்கள் 
இலங்மகயில் அமுலில் இருக்கும் நிர்மாணம் சதாடர்பான நியமங்களுக்கமமவாக இடம்சபற 
நவண்டும். அத்துடன் இமணப்பு VIஇல் தரப்பட்டுள்ள இலங்மகயின் சட்டங்கள் மற்றும் 
ஆசியான் உட்கட்டமமப்பு முதலீட்டு வங்கியின் நலக்காப்பு நதமவப்பாடுகள் சதாடர்பில் 
கட்டிட நிர்மாணத்திற்கான ஒப்பந்தத்தில் உள்ளடக்க நவண்டும். 
 

Code of Practice Number Activity 

SCA/3/1 Irrigation and land drainage 

SCA/3/2 Water supply, sewerage & storm water drainage 

SCA/3/3 Reclamation works 

SCA/3/4 Ground water exploration and exploitation 

SCA/4 Building works (Vol. I) 

SCA/4 Building works (Vol. II) 

SCA/8 Electrical and mechanical works 

Any other standard specification of the 

government 

 

 

D. ஊழியர் முகாணமத்துவம் 

67. நகர புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டத்தின் கூறு 1 மற்றும் 2 கீழான கட்டிடங்கமள தகர்த்தல், 
நிர்மாணம் மற்றும் காணி மீளபிவிருத்தி நடவடிக்மககள் ஒப்பந்தக்காரரின் சபாறுப்பாகும். 
முமறயான சதாழிலாளர் தங்குமிட முகாமமத்துவ நடவடிக்மககள் அமுல்ப்படுத்தப்பட 
நவண்டும். இமவ நதசிய சட்ட திட்டங்கள் மற்றும் ஆசியான் உட்கட்டமமப்பு முதலீட்டு 
வங்கியின் நலக்காப்பு நதமவப்பாடுகள் ஆகியவற்றுக்கமமவாக நமற்சகாள்ளப்பட நவண்டும். 
நமலும் இவ்விடயங்கள் சதாடர்பில் அமனத்து ஊழியர்களுக்கும் அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட 
நவண்டும்.  
 



 

68. சிறுவர்கமள நவமலக்கமர்த்துதல், இனப் பாகுபாடு மற்றும் ஊழியர் தங்குமிட வசதிகள் 

ஆகியன சதாடர்பில் பிரச்சமனகள் எழலாம். சிறுவர்கமள நவமலக்கமர்த்துதல் சதாடர்பான 

அமனத்து சட்டங்களும் சபாருந்தும். உலக சதாழில் நிறுவன 138 ஆவது சாசனமாகிய 

நவமலக்கமர்த்தக்கூடிய ஆகக்குமறந்த வயசதல்மல மற்றும்  C182 ஆன நிர்மாண சசயற்பாடுகள் 

இடம்சபறும் இடங்களில் 18 வயதுக்கு குமறந்நதாமர நவமலக்கமர்த்துவதில்மல ஆகிய 

சாசனங்களில் இலங்மக மகச்சாத்திட்டு உறுதி சசய்துள்ளது. இவற்மற விட 2003ஆம் ஆண்டு 

இமளநயார் மற்றும் குழந்மத சட்டம் மற்றும் அதன் 2006ஆம் ஆண்டு திருத்தம் ஆகியன 18 

வயதுக்குட்பட்டவர்கமள குடும்ப நவமலகமள தவிர நவறு நவமலகளில் ஈடுபடுத்துவமத தமட 

சசய்கின்றன. இலங்மகயின் சட்ட விதிகளின் படி  14-18 வயதுக்கு இமடப்பட்ட வயதினருக்கு 

ஆபத்து குமறந்த நவமலகமள வழங்கலாம். 14 வயதுவமர கட்டாயம் பாடசாமல சசல்ல 

நவண்டும். அத்துடன் சதாழில் துமறயில் சபண்களுக்கு சமவாய்ப்புக்கள் வழங்கப்பட நவண்டும். 

ஊழியப்பமடக்கு அவசியமான நமடமுமறக்நகாமவ தயாரிக்கப்பட்டு நமடமுமறப்படுத்தப்பட 

நவண்டும். நமலும் அமவ எச்சந்தர்ப்பத்திலும் மீறப்படக்கூடாது.  

 

69. சுத்தமாக நபணுதல் மற்றும் ஊழியர்களிமடநய சமத்துவத்மத நபணுதல் உள்ளிட்ட சிறந்த 
வடீ்டுப்பராமரிப்பு முமறமமகள் மூலம் சுமூகமான சசயற்பாட்டிற்கு வழிவகுக்கலாம். 
ஒப்பந்தக்காரர் ஊழியர்களுக்கான நடத்மத நமடமுமறக்நகாமவமய தயாரிப்பதுடன் அதனுள் 
ஊழியர் முகாமமத்துவம் சதாடர்பான விடயங்களும் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்க நவண்டும் 
(இமணப்பு VI இமன பார்க்கவும்). 
 
 

VII. பங்குதாரர்கணள ஈடுபடுத்துதல் மற்றும் ஆநைாசணன கபறுதல் 

70. பங்குதாரர்கமள சசயற்த்திட்டத்தில் ஈடுபடுத்தும் சசயற்பாடுகள் நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசமபயினால் நமற்சகாள்ளப்படும். பங்குதாரர்கமள ஈடுபடுத்தும் நபாது கீழுள்ள மூன்று 
பிரதான படிமுமறகள் பின்பற்றப்பட நவண்டும்; 

i பங்குதாரர்கமள இனம்காணுதல்: ஒவ்சவாரு உப சசயற்த்திட்டத்திற்கும், 
அச்சசயற்த்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் (மீளக்குடியமர்த்தப்பட நவண்டிய 
மக்கள், சுநதச மக்கள், உள்ளூராட்சி சமப, இலங்மக காணி மீட்பு மற்றும் அபிவிருத்தி 
கூட்டுத்தாபனம், நதசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமமப்பு சமப, தீயமணப்பு 
நசமவகள் திமணக்களம் மற்றும் கூட்டு ஆதன முகாமமத்துவ அதிகாரசமப ஆகியன 
உள்ளிட்ட உரிய அரச நிறுவனங்கள்). 

ii விமனத்திறனான பங்குரார்களின் ஈடுபாட்மட நமற்சகாள்ள அவசியமான 
சபாறிமுமறகமள நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசமப தயாரிக்க நவண்டும். 

iii கால அட்டவமணக்நகற்ப பங்குதார்கமள ஈடுபடுத்தும் திட்டம் நமடமுமறப்படுத்தப்பட 
நவண்டும். நகர புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டத்தின் கீழ் ஏற்கனநவ மீளக்குடியமர்த்தப்பட 
நவண்டிய மக்களுடனான சந்திப்புக்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. நமலும் சசயற்த்திட்டம் 
சதாடர்பான அறிமுகத்மத வழங்கும் பங்குதாரர் சந்திப்புக்கள் மிக விமரவில் 
நடாத்தப்படும்.   
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71. ஒவ்சவாரு உபசசயற்த்திட்டங்கள் குறித்தும் உரிய பங்குதாரர்களுக்கும் அறிவிக்கப்பட 
நவண்டும். அத்துடன் சசயற்த்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடனான கலந்துமரயாடல் 
குறித்த திட்டசமான்மற நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசமப தயாரிக்க நவண்டும். அத்துடன் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மற்றும் பங்குதாரர்களிடமிருந்து கிமடக்கும் கருத்துக்கள் மற்றும் 
முமறப்பாடுகள் கவனத்திற்சகாள்ளப்பட்டு அமவ சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பாதிப்பு மதிப்படீு 
மற்றும் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ திட்டம் ஆகியவற்றில் உள்வாங்கப்பட 
நவண்டும். 
 

62. பயனுள்ள ஆநலாசமன சசயற்பாடுகமள நமற்சகாள்வது பங்குதாரர்கமள ஈடுபடுத்தும் 
சசயற்பாட்டில் முக்கிய அம்சமாகும். முன்சமாழியப்பட்டுள்ள உப சசயற்த்திட்டங்கள் நதசிய 
சட்டங்களின் பிரகாரம் வகுத்துமரக்கப்பட்ட சசயற்த்திட்டங்களாக காணப்படுமாயின் நகர 
அபிவிருத்தி அதிகாரசமப சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பாதிப்பு மதிப்படீு மற்றும் சுற்றாடல் 
மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ திட்டம் ஆகியவற்றின் முன்வமரபுகமள பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் 
மற்றும் சமூகங்களுடன் கலந்துமரயாட நவண்டும். எனினும் நகர புத்துயிர்ப்பு 
சசயற்த்திட்டத்தின் கீழுள்ள உப சசயற்த்திட்டங்கள் இலங்மகயின் சட்டத்தின் பிரகாரம் 
வகுத்துமரக்கப்பட்ட சசயற்த்திட்ட வமககளுக்குள் உட்படவில்மல என்ற நபாதிலும் ஆசியான் 
உட்கட்டமமப்பு முதலீட்டு வங்கியின் நதமவப்பாடுகளுக்கமமய இச்சசயற்த்திட்டங்களுக்கு 
சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பாதிப்பு மதிப்படீு மற்றும் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ 
திட்டம் அவசியமாகும். இந்த ஆவணங்கள் அமனத்தும் மும்சமாழிகளில் தயாரிக்கப்பட்டு 
இமணயத்தில் பதிநவற்றப்பட நவண்டும். அத்துடன் நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசமப 
பாதிக்கப்பட்ட மக்கமள உபசசயற்த்திட்டங்களின் திட்டமிடல், நமடமுமறப்படுத்தல் மற்றும் 
கண்காணிப்பு சசயல்முமறகளில் பங்நகற்க சசய்ய நவண்டும். அத்துடன் அமனத்து உப 
சசயற்த்திட்டங்களின் நபாதும் குமறதீர்க்கும் முமற சரியான முமறயில் பின்பற்றப்பட 
நவண்டும். 
 

73. சரியான ஆநலாசமன சபாறிமுமறயில் கீழ்வரும் அம்சங்கள் காணப்படும்; 
i. உபசசயற்த்திட்ட தயாரிப்பு கட்டத்தின் நபாநத ஆரம்பிக்கப்பட்ட அது 

நமடமுமறப்படுத்தப்படும் நபாது ஒவ்சவாரு கட்டத்திலும் கலந்துமரயாடல்கள் 
நமற்சகாள்ளப்பட நவண்டும். 

ii. நதசிய மற்றும் உள்ளூராட்சி அரசாங்கங்கள், தனியார் துமற, அரசசார்பற்ற 
நிறுவனங்கள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் உள்ளிட்ட அமனத்து தரப்பினரதும் 
கருத்துக்கள் நகட்கப்பட நவண்டும். 

iii. சபண்கள், முதிநயார், இமளநயார், விநசட நதமவயுள்நளார், சிறுபான்மமயினர் 
மற்றும் ஏமனய தாக்கவிமளவுக்கு உட்பட்ட குழுக்களுக்கு நமலதிக உதவிகள் 
நதமவப்படின் வழங்குதல் மற்றும் அவர்களது பங்நகற்மபயும் உறுதிப்படுத்தல் 

iv. பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நதமவயான தகவமல அவர்களுக்கு புரியக்கூடிய வமகயில் 
சவளிப்படுத்தல். 

v. அச்சுறுத்தல் அல்லது மிரட்டல் அற்ற சூழமல உருவாக்குதல். 



 

VIII. குணறதரீ்க்கும் கபாறிமுணற மற்றும்  ிறுவன ஒழுங்கணமப்பு 

A. குணறதரீ்க்கும் கபாறிமுணற 

74. நதசிய மட்ட்டத்தில் சுற்றாடல் நலக்காப்பு சதாடர்பான குமறதீர்க்கும் நடவடிக்மககமள 
மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசமப நமற்சகாண்டுள்ளது. மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசமபயின் 
அலுவலகங்கள் அமனத்து மாவட்டங்களிலும் காணப்படுகின்ற நபாதும் குமறதீர்க்கும் 
சசயற்பாடுகமள மகயாள கூடிய வளங்கள் அவர்களிடமில்மல. சுற்றாடல் சதாடர்பான 
முமறப்பாடுகள் சபரும்பாலும் நிர்மாண நடவடிக்மககள் காரணமாக எழக்கூடிய தூசு, ஒலி 
மற்றும் நீர் மாசமடதல் ஆகியன சதாடர்பாகநவ காணப்படுகின்றன. இவ்வாறு எழக்கூடிய 
முமறப்பாடுகமள ஆரம்ப கட்டத்தில் மாவட்ட மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசமப 
அலுவலகங்கள் ஏமனய அரச நிறுவனங்களுடன் இமணந்து மகயாளுகின்றன. எனினும் 
முமறப்பாடுகமள மகயாளுவதில் தாமதங்கள் உணரப்பட்டுள்ளன. எனினும் பாதிக்கப்பட்ட 
தரப்பினர் விரும்பினால் நீதிமன்றத்மதயும் அணுக முடியும்.  

75.  நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசமப உத்திநயாகபூர்வ குமறதீர்க்கும் முமறமமமய நகர 
புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கி மக்களின் குமறகள் மற்றும் முமறப்பாடுகமள 
பதிவு சசய்ய நவண்டும். தற்நபாது அடுக்கு 1 மற்றும் அடுக்கு 2 ஆகியன நமடமுமறயில் 
உள்ளன. குமறதீர்க்கும் சபாறிமுமற இச்சசயற்த்திட்டத்தின் கீழ் நமடமுமறப்படுத்தப்படும் 
அமனத்து உப சசயற்த்திட்டங்களுக்கும் சபாருந்தும். ஒவ்சவாரு உபசசயற்த்திட்டத்தினதும் 
பாதிப்புக்கள் மற்றும் இடரிமன அறிந்து சகாள்ளும் வமகயில் குமறநகள் முமறமம 
உருவாக்கப்பட நவண்டிய அநதநவமள பாரிய சுற்றாடல் பாதிப்புக்கமள ஏற்படுத்தாத 
உபசசயற்த்திட்டங்கள் காணப்படுமாயின் அமவ அமமவிடத்தில் ஏற்படக்கூடிய சுற்றாடல் 
பிரச்சமனகள் மற்றும் அவற்றுக்கான தணிப்பு நடவடிக்மககள் சதாடர்பில் அவதானம் சசலுத்த 
நவண்டும்.   
 

76. சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பிரச்சமனகமள மகயாள உருவாக்கப்படும் குமறதீர்க்கும் 
சபாறிமுமற மீள்குடிநயற்ற சகாள்மகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குமறதீர்க்கும் 
சபாறிமுமறயின் ஒரு பகுதியாகவும் காணப்படும். இந்த சபாறிமுமறயில் நான்கு அடுக்குகள் 
இனம்காணப்பட்டுள்ளன. அமவயாவன; 

 அடுக்கு 1: கவளிக்கள மட்ட சமூக மட்ட அலுவைகர்/சுற்றாடல் அலுவைகர். 
குமறகள் இந்த அதிகாரிகமள சதாமலநபசி மூலம் சதாடர்பு சகாண்நடா அல்லது 
நநரடியாகநவா  அறிவிக்கப்படலாம். முமறப்பாடு உரிய முமறயில் தீர்க்கப்படாத 
பட்சத்தில் பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினர் அடுக்கு I முமறப்பாட்டு படிவத்மத பூரணப்படுத்தி 
சமர்ப்பிக்க நவண்டும். முமறப்பாடு 15 நாட்களுக்குள் தீர்க்கப்படுமாயின் குறித்த சமூக 
அலுவலகர் அல்லது சுற்றாடல் அலுவலகர் சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினமர சதாடர்பு 
சகாண்டு தீர்மானத்மத எழுத்துமூஉலம் அறிவிப்பார். முமறப்பாடு அடுக்கு I 
முமறப்பாடு மூலம் தீர்க்கப்படாத பட்சத்தில் அல்லது குறித்த அலுவலகர்களின் 
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அதிகார எல்மலகளுக்கு அப்பால் இருப்பின் சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினர் குமறதீர்க்கும் 
குழுவிடம் அடுக்கு II முமறப்பாட்டு படிவம் மூலம் முமறயிடலாம். 
 

 அடுக்கு 2: மா கர மற்றும் நமல்மாகாை அபிவிருத்தி அணமச்சில் இயங்கும் 
குணறதரீ்க்கும் குழு. இக்குழுவின் பிரதான சதாடர்பு அதிகாரியாக சசயற்த்திட்ட 
முகாமமத்துவ பிரிவில் பணியாற்றும் சமூகவியலாளர் அல்லது சுற்றாடல் நிபுணர் 
காணப்படுவார். இக்குழுவில் நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசமபயின் பிரதி பணிப்பாளர் 
நாயகம் திட்டமிடல் (தமலவர்), சசயற்த்திட்ட முகாமமத்துவ அலகின் சமூகவியலாளர் 
(சசயலாளர்), சட்ட பணிப்பாளர் அல்லது நியமனம் சசய்யப்படுபவர் (உறுப்பினர்), 
சசயற்த்திட்ட முகாமமத்துவ அலகின் நமலதிக சசயற்த்திட்ட திட்டமிடல் பணிப்பாளர் 
(உறுப்பினர்), சசயற்த்திட்ட முகாமமத்துவ அலகின் சுற்றாடல் நிபுணர் (உறுப்பினர்) 
ஆகிநயார் பிரதிநிதிகளாக காணப்படுவ்ர். அமமச்சினால் கிமடக்கப்சபறும் 
முமறப்பாடுகள் சசயற்த்திட்ட முகாமமத்துவ அலகிற்கு அனுப்பப்படும். சசயற்த்திட்ட 
முகாமமத்துவ அலகு குறித்த முமறப்பாடுகள் நகர புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டத்துடன் 
சதாடர்புமடயமவயா என்பது சதாடர்பில் ஆராயும். முமறப்பாடுகள் குறித்த 
சசயற்த்திட்டத்துடன் சதாடர்பற்றமவயாயின் அது சதாடர்பில் முமறப்பாட்டாளருக்கு 
எழுத்துமூலம் அனுப்பிமவக்கப்படும். நதமவநயற்படின் உரிய அரச நிறுவனங்களுடன் 
கலந்துமரயாடல்களும் ஒழுங்கமமக்கப்படும். 15 நாட்களுக்குள் உரிய பதில் கிமடக்காத 
பட்சத்தில் சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினர் அடுக்கு 3 முமறப்பாட்டு படிவத்மத நிரப்பி 
முமறப்பாட்மட சசய்யலாம்.  

 
 அடுக்கு 3: சுயாதனீ குணறதரீ்க்கும் குழு. இக்குழுவின் தமலவராக மாநகர மற்றும் 

நமல்மாகாண அபிவிருத்தி அமமச்சின் நமலதிக சசயலாளர் காணப்படுவார். நமலும் 
இக்குழுவில் காணி மற்றும் காணி அபிவிருத்தி அமமச்சு, மகளரீ் விவகார அமமச்சு, 
விமலமதிப்பு திமணக்களம், மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசமப, சட்டத்தரணி, 
ஓய்வுசபற்ற சிநரஸ்ட அரச அலுவலகர் மற்றும் சிவில் அமமப்புக்களின் 
பிரதிநிதிசயாருவர் ஆகிநயார் உறுப்பினர்களாக காணப்படுவர். கிமடக்கும் 
முமறப்பாடுகள் சதாடர்பில் ஆராயும் இக்குழு 15 நாட்களுக்குள் (இன்னும் 15 நாட்கள் 
நீடிக்க கால அவகாசம் உண்டு) தமது முடிமவ சசயற்த்திட்ட முகாமமத்துவ அலகிற்கு 
அறிவிக்கும். சசயற்த்திட்ட முகாமமத்துவ அலகு பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினருக்கு 
இக்குழுவின் தீர்மானத்மத அறிவிக்கும். 
 

 அடுக்கு 4:  ீதித்துணறயின் உதவிணய  ாடல். சசயற்த்திட்டத்தின் குமறதீர்க்கும் 
முமறமமக்கு அப்பால் தாக்கவிமளவிற்குட்படக்கூடிய குழுவினர் நீதித்துமறமய 
நாடலாம். 
 

77. குமறதீர்க்கும் சபாறிமுமற உபசசயற்த்திட்ட பகுதிகள் மற்றும் கூட்டு ஆதன கள 
அலுவலகம் ஆகியவற்றில் சபாதுமக்கள் பார்மவக்காக மவக்கப்பட நவண்டும். அத்துடன் நகர 



 

புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டம் மற்றும் மாநகர மற்றும் நமல்மாகாண அபிவிருத்தி அமமச்சு 
ஆகியவற்றின் இமணயத்தளங்களில் ஒவ்சவாரு அடுக்கிலும் முமறப்பாடுகமள நமற்சகாள்ள 
சதாடர்பு சகாள்ள நவண்டிய விபரங்களுடன் பதிநவற்ற நவண்டும். அத்துடன் முமறப்பாட்டு 
படிவங்களும் இமணயத்தில் பதிவிறக்க கூடியதாக காணப்பட நவண்டும்.  அத்துடன் 
முமறப்பாட்டு படிவங்கள் மின்னஞ்சல் மூலமாகவும் அனுப்பக்கூடியதாகவும் இருக்க 
நவண்டும் (மின்னஞ்சல்: pmuurpcc@gmail.com). இல்லாவிடில் பதிவுத்தபாலின் மூலம் நகர 
புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டத்தின் சமூகவியலாளருக்கு அனுப்பலாம். அத்துடன் ஒருவருக்கு 
எழுத்துமூலமாக தமது முமறப்பாட்மட சமர்ப்பிக்க இயலாத பட்சத்தில் நகர புத்துயிர்ப்பு 
சசயற்த்திட்டத்தின் அலுவலகத்திற்கு சமூகமளித்து சசயற்த்திட்ட பணிப்பாளரிடநமா அல்லது 
சசயற்த்திட்ட சமூகவியலாளரிடநமா நநரடியாக முமறயிடலாம். கிமடக்கப்சபற்ற அமனத்து 
முமறப்பாடுகளும் கணனி மயப்படுத்தப்பட்டு சசயற்த்திட்ட முகாமமத்துவ பிரிவில் 
சசயற்த்திட்ட பணிப்பாளரின் நநரடி கண்காணிப்பின் கீழ் பாதுகாக்கப்படும்.    
 
 

B.  ிறுவன ஒழுங்கணமப்பு 

78. நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசமபயின் நிறுவன கட்டமமப்பு கீநழ தரப்பட்டுள்ளது. அநனக 
சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ நடவடிக்மககள் நமலதிக சசயற்த்திட்ட பணிப்பாளர் 
(திட்டமிடல்) அவர்களின் கண்காணிப்பின் கீழ் காணப்படும். தற்நபாமதய நமடமுமறயில் உப 
சசயற்த்திட்டங்கள் சதாடர்பான சமூக சசயற்பாடுகமள நமற்சகாள்ள சமூக பிரிசவான்று 
காணப்படுகிறது. எவ்வாறாயினும் இக்குறித்த பிரிமவ சநறிப்படுத்த சில நிபுணத்துவ 
நசமவகள் வழங்கப்பட நவண்டும். 
 

79. அத்துடன் சுற்றாடல் சம்பந்தமான விடயங்கமள மகயாள இரு பணி சவற்றிடங்கள் 
இனம்காணப்பட்டுள்ளன (சுற்றாடல் நிபுணர் மற்றும் அலுவலகர்). நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசமப குறித்த சவற்றிடங்கமள உடனடியாக நிரப்ப நவண்டும். அத்துடன் குறித்த புதிய 
அலுவலகர்களுக்கு ஏற்கனநவ இதுநபான்ற சசயற்பாடுகளில் பணியாற்றிய முன்னனுபவம் 
இன்றி இருப்பின் அவர்களுக்கான இயலுமம வளர்ச்சி பயிற்சிகள் வழங்கப்பட நவண்டும். 
இந்த சுற்றாடல் குழு அமனத்து விதமான அறிக்மகயிடல் மற்றும் கண்காணிப்பு 
சசயற்பாடுகளுக்கு சபாறுப்பாக காணப்படும். 
 

80. பிமழகமள திருத்தும் காலப்பகுதியில் சசயற்த்திட்ட பணிப்பாளர் (பராமரிப்பு) 
அவர்களின் கீழ் பணியாற்றும் கட்டிட முகாமமயாளர் நடவடிக்மககளுக்கு சபாறுப்பாக 
பிரதான பங்காற்ற நவண்டும். எனினும் குறித்த நதமவப்பாடுகள் குறித்து அவருக்கு அறிவிக்க 
நவண்டும். அதன்பின்னர் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டிடங்கள் கூட்டு ஆதன முகாமமத்துவ 
அதிகாரசமபயிடம் மகயளிக்கப்படும். இதமனயடுத்து ஏற்படுத்தப்படும் முகாமமக்குழுவினால் 
எதிர்கால பராமரிப்பு நடவடிக்மககள் நமற்சகாள்ளப்படும். 
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81. சுற்றாடல் குழுவில் சுற்றாடல் அலுவலகர் மற்றும் சுற்றாடல் விநசட நிபுணர் ஆகிநயார் 
உள்ளடங்குவர். சுற்றாடல் அலுவலகர் 2018ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதமளவில் பணிக்கு 
நசர்க்கப்படுவார். சுற்றாடல் விநசட நிபுணரின் நசமவ ஆநலாசமன நசமவ மூலமாக 
சபறப்படும். சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ திட்டத்திமன நமடமுமறப்படுத்தும் 
சசயற்பாடுகளுக்கு சுற்றாடல் குழு சபாறுப்பாகும். அத்துடன் கட்டிட நிர்மாணிப்பாளருடனான 
ஒப்பந்தத்தில் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ திட்டத்திமன உள்வாங்குவதமன 
உறுதி சசய்யும் சபாறுப்பும் இவர்களுமடயதாகும். அத்துடன் ஒப்பந்தக்காரர்கள் சுற்றாடல் 
மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்களுக்கமமய 
ஒழுகுவமத உறுதி சசய்வதும் இவர்களது சபாறுப்பாகும். 
 

C. கண்காைிப்பு மற்றும் அறிக்ணகயிடல் 

82. சுற்றாடல்  நலக்காப்பு பாதிப்பு மற்றும் இடர்கள் உரியமுமறயில் கவனத்திற் 
சகாள்ளப்படுவதமன உறுதி சசய்வது நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசமபயின் கடமமயாகும். 
அத்துடன் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ திட்டத்திமன கண்காணிப்பது மற்றும் 
அவற்றின் படி சசயற்படுவமத உறுதி சசய்வதும் நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசமபயின் 
கடமமயாகும். சுற்றாடல் குழு கீழ்வருவனவற்றிற்கு சபாறுப்பாகும்; 

i. நலக்காப்பு திட்டங்கள் நமடமுமறப்படுத்தப்படுவதமன கண்காணிக்கவும் உறுதி 
சசய்யவும் உரிய சபாறிமுமறகமள ஏற்படுத்தல். 



 

ii. நலக்காப்பு நடவடிக்மககள் அவற்றின் இலக்மக எட்டும் வமகயில் 
அமுல்ப்படுத்தப்படுவமத உறுதி சசய்தல் 

iii. கண்காணிப்பு நடவடிக்மககளின் முடிவுகமள சவளிப்படுத்துவதுடன் நதமவயான 
திருத்த மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்மககமள உள்ளடக்கிய வருடாந்த கண்காணிப்பு 
அறிக்மககமள தயாரித்தல். குறித்த கண்காணிப்பு அறிக்மககமள ஆசியான் 
உட்கட்டமமப்பு முதலீட்டு வங்கியிடம் சமர்ப்பித்தல்.  

  

83. ஒவ்சவாரு உபசசயற்த்திட்டத்திற்குமான சுற்றாடல் கண்காணிப்பு சசயல்முமறயில் 
திரட்டப்பட்ட சுற்றாடல் தகவல்களின் அடிப்பமடயில் நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசமப 
கண்காணிப்பு சுட்டிகமள கண்காணிப்பு நடவடிக்மககளுக்காக தயாரிக்கும். கண்காணிப்பு 
அறிக்மககள் ஆசியான் உட்கட்டமமப்பு முதலீட்டு வங்கிக்கு மீளாய்விற்காக அனுப்பப்படும். 
இந்த அறிக்மககமள அடிப்பமடயாக சகாண்டு சசயற்பாட்டுத்திட்டங்கள் தயாரிக்கப்படும். 
அத்துடன் சுற்றாடல் சதாடர்பான சரிபார்க்கும் பட்டியல் மற்றும் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக 
முகாமமத்துவ திட்டங்கள் மற்றும் கண்காணிப்பு அறிக்மககள் ஆகியனவும் வங்கியின் 
ஆய்விற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட நவண்டும். அமனத்து சசயற்த்திட்டங்களுக்குமான 
ஒன்றிமணக்கப்பட்ட சுற்றாடல் இணக்கப்பாட்டு அறிக்மககள் வருடாந்தம் வங்கிக்கு 
சமர்ப்பிக்கப்பட நவண்டும். 
 

IX. இயலுணம வளர்ச்சி மற்றும் பயிற்சி 

84. சுற்றாடல் மற்றும் சமூக நலக்காப்பு விடயங்கமள நமடமுமறப்படுத்துவதில் நகர 
அபிவிருத்தி அதிகாரசமபயின் தற்நபாமதய இயலுமம நபாதுமானதாக இல்மல. ஏற்கனநவ 
குறிப்பிட்டது நபால உடனடியாக சசயற்த்திட்டத்திற்சகன சுற்றாடல் அலுவலகர் மற்றும் 
நிபுணர் ஆகிய இரு பணி சவற்றிடங்கள் உடனடியாக நிரப்பப்பட நவண்டும். சமூகம் 
சதாடர்பான விடயங்கமள மகயாள நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசமபயில் தற்நபாது 
சபாறிமுமற ஒன்று காணப்படுகின்ற நபாதும் உரிய பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணர்வின்மமயின் 
நிமித்தம் அவர்களது இயலுமமமய நமம்படுத்த நடவடிக்மககள் நமற்சகாள்ளப்பட நவண்டும். 
அத்துடன் நகர புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டத்தின் நலக்காப்பு நடவடிக்மககள் சதாடர்பில் நகர 
அபிவிருத்தி அதிகாரசமபயின் முகாமமத்துவம் முதல் நலக்காப்பு உத்திநயாகத்தர் வமர 
இயலுமம வளர்ச்சி சதாடர்பான பயிற்சிகள் வழங்கப்பட நவண்டும்.  
 
 

85.  ஆசியான் உட்கட்டமமப்பு முதலீட்டு வங்கி உப சசயற்த்திட்டங்களுக்கான சுற்றாடல் 
மற்றும் சமூக ஒத்திமசவு சதாடர்பில் சதாடர்ச்சியான மதிப்படீுகமள நமற்சகாண்டு நலக்காப்பு 
நடவடிக்மககமள நமம்படுத்துவதற்கான முன்சமாழிவுகமள வழங்கும். 
 

X.  ைக்காப்பு ஆவைங்கணள கவளிப்படுத்தல் 

86. நகர புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்டத்தின் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ திட்ட 
சட்டகம் மற்றும் மீள்குடிநயற்ற சகாள்மக சட்டகம் ஆகியன சபாதுமக்களின் பார்மவக்காக 
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சசத்ஸிரிபாயாவிலமமந்துள்ள நகர புத்துயிர்ப்பு சசயற்த்திட்ட அலுவலகத்தில் மவக்கப்பட 
நவண்டுசமன்பதுடன் இமணயத்தளத்தில் 2 ஒக்நடாபர் 2018 முதல் பதிநவற்றப்பட நவண்டும். 
சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ திட்ட சட்டகம் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பாதிப்பு 
மதிப்படீ்மட நமற்சகாள்ள ஒரு வழிகாட்டியாக அமமயும். மீள்குடிநயற்ற சகாள்மக சட்டகம் 
மீள்குடிநயற்ற நடவடிக்மககளுக்கான வழிகாட்டியாக அமமயும். இந்த ஆவணங்கள் 
அமனத்தும் மூன்று சமாழிகளிலும் சமாழிசபயர்க்கப்பட நவண்டும். 
 

87. உபசசயற்த்திட்டங்களுடன் சதாடர்புமடய அமனத்து நலக்காப்பு சார் ஆவணங்களும் 
இமணயத்தில் பதிநவற்றப்பட நவண்டும். அத்துடன் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக நலக்காப்பு 
கண்காணிப்பு அறிக்மககளும் பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினர் மற்றும் ஏமனய பங்குதாரர்களிக்கு 
சவளிப்படுத்தப்பட நவண்டுசமன்பதுடன் அவற்றின் பிரதிகள் சசயற்த்திட்ட அலுவலகத்தில் 
நபணப்பட நவண்டும். நமலதிகமாக குறித்த அறிக்மககளின் சுருக்கம் சிங்களம் மற்றும் தமிழ் 
சமாழிகளிலும் சமாழிசபயர்க்கப்பட நவண்டும். 
 

XI. சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாணமத்துவ திட்ட சட்டகத்ணத புதுப்பித்தல் 

83. தற்நபாமதய சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ சட்டகத்மத நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசமப அதன் இமணயத்தில் பதிநவற்றுவதுடன் சபாதுமக்களின் கருத்துக்கமளயும் 
நகாரலாம். சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ திட்ட சட்டகம் வங்கியின் 
நவண்டுசகாளுக்கமமய காலத்திற்கு காலம் புதுப்பிக்கப்பட நவண்டும். கள சசயற்பாடுகளில் 
கிமடக்கும் தகவல்கள் மற்றும் உப சசயற்த்திட்ட சசயல்முமறகள் அல்லது நாட்டின் 
சுற்றாடல் சதாடர்பான சகாள்மக மற்றும் சட்டங்களில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் காரணமாக இந்த 
மாற்றங்கமள ஏற்படுத்த நவண்டிய நிமல ஏற்படலாம். அத்துடன் வங்கியின் நலக்காப்பு 
சகாள்மககளில் மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ சட்டகத்மத 
புதுப்பிக்க நவண்டி ஏற்படலாம். சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமமத்துவ சட்டகத்மத  
வங்கியின் இணக்கப்பாட்டுடன் புதுப்பிப்பது நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசமபயின் கடமமயாகும். 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

இணைப்புக்கள் 
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இணைப்பு  I: மீள்குடிநயற்ற ககாள்ணக சட்டகத்தின்  ிணறநவற்றுச்சுருக்கம் 
 
மீள்குடியேற்ற கைொள்கை சட்டை ஆவணத்கத பொரக்வயிடவும் 

 
  



 

இணைப்பு II: கபாருத்தமான நதசிய சட்ட திட்டங்கள்  
i. 47ஆம் இலக்க 1980ஆம் ஆண்டின் நதசிய சுற்றாடல் சட்டம் (மற்றும் அதன் 

திருத்தங்கள் 1988 மற்றும் 2000) 
ii. 57ஆம் இலக்க 1981ஆம் ஆண்டின் கமரநயார பாதுகாப்பு சட்டம் இலக்கம் 
iii. 41ஆம் இலக்க 1978ஆம் ஆண்டின் நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசமப சட்டம் 
iv. 10ஆம் இலக்க 1973ஆம் ஆண்டின் கூட்டு ஆதன முகாமமத்துவ அதிகாரசமப சட்டம் 
v. மாநகரசமப கட்டமள சட்டம் மற்றும் சட்டம்- நகர சமப கட்டமள சட்டம் 
vi. 15ஆம் இலக்க 1968ஆம் ஆண்டின் இலங்க காணி மீட்பு மற்றும் அபிவிருத்தி 

கூட்டுத்தாபன சட்டம் (மற்ற்றும் அதன் திருத்தங்கள் 1968, 1982 மற்றும் 2006) 
vii. 13ஆம் இலக்க 1949ஆம் ஆண்டின் அரச காணி கட்டமள சட்டம் 
viii. 25ஆம் இலக்க 1951ஆம் ஆண்டின் மண் பாதுகாப்பு சட்டம் 
ix. 49ஆம் இலக்க 1983ஆம் ஆண்டின் விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்கள் பாதுகாப்பு கட்டமள 

சட்டம் 
x. 2ஆம் இலக்க 1983ஆம் ஆண்டின் நதசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமமப்பு சட்டம் 
xi. 11ஆம் இலக்க 2007ஆம் ஆண்டின் நுளம்பு பரவுவமத தடுக்கும் சட்டம் 
xii. 3ஆம் இலக்க 1988ஆம் ஆண்டின் நதசிய வன பாரம்பரிய பகுதிகள் சட்டம் 
xiii. நீர்ப்பாசன கட்டமளச்சட்டம் 
xiv. 29ஆம் இலக்க 1999ஆம் ஆண்டின் நதசிய நீர் வளச்சமப சட்டம் மற்றும் அதன் 

திருத்தம் 42ஆம் இலக்கம், 1999 
xv. 38ஆம் இலக 2009ஆம் ஆண்டின் சதாழில்ப்பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம் சதாடர்பான 

நதசிய நிறுவன சட்டம் 
xvi. 50ஆம் இலக்க 1998ஆம் ஆண்டின் நதசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசமப சட்டம் 
xvii. சபண்கள், இமளநயார் மற்றும் குழந்மதகமள நவமலக்கமர்த்துவது பற்றிய சட்டம் 
xviii. உலக சதாழிலாளர் சம்நமளனத்தின் 138ஆம் சாசனம் (நவமலக்கமர்த்துவதற்கான 

ஆகக்குமறந்த வயது) மற்றும் C182 (குழந்மத சதாழிலாளர்களின் நமாசமான நிமல) 
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இணைப்பு III: வணகப்படுத்தற் படிவங்கள் 
கட்டாய மீள்குடிநயற்ற பாதிப்புக்கமள வமகப்படுத்தல் (விபரங்களுக்கு ஆங்கில 
வடிவத்மத பார்க்கவும்)  
 



 

இணைப்பு  IV: சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாணமத்துவ திட்டம்  

(விபரங்களுக்கு ஆங்கில வடிவத்மத பார்க்கவும்)  
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இணைப்பு  V: சுற்றாடல் மற்றும் சமூக மட்ட விைக்களிக்கப்பட்ட விடயங்கள் 

வங்கி கீழ்குறிப்பிடப்படும் எத்தமகய சசயற்த்திட்டங்களுக்கும் நிதியிமன 
சதரிந்துசகாண்டு அளிக்காது; 

i. கட்டாய மற்றும் ஆபத்துமிக்க சிறுவர்கமள நவமலக்கமர்த்தும் சசயற்பாடு 
ii. நதசிய சட்டத்தின் படி அல்லது சர்வநதச உடன்படிக்மககளின் படி 

தமடசசய்யப்பட்ட சபாருட்கமள உற்பத்தி சசய்தல் 
iii. வனவிலங்குகள் சதாடர்பான வியாபார நடவடிக்மககள்  
iv. தமடசசய்யப்பட்ட கழிவுகமள நாடுகளுக்கிமடயில் பரிமாறுதல் 
v. ஆயுத தயாரிப்பு நடவடிக்மககள் 
vi. பியர் மற்றும் மவன் தவிர்ந்த மதுபான உற்பத்தி நடவடிக்மககள் 
vii. புமகயிமல உற்பத்தி மற்றும் வியாபாரம் 
viii. சூதாட்டம் சார்ந்த வியாபாரங்கள் 
ix. அஸ்சபஸ்டஸ் தகடுகளின் உற்பத்தி மற்றும் வியாபாரம் 
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இணைப்பு VI:  ன்னடத்ணத விதித்கதாகுப்பு 
(விபரங்களுக்கு ஆங்கில வடிவத்மத பார்க்கவும்) 


