
  

 

 

 

  

 

 

 

ජගත් පාරිසරික පහසුකම් - සුළු මූල්යාධාර වැඩසටහන (GEF/SGP)   

ක්රියාකාරී අදියර 6 (2017-2021) 

 

රාජය නනාවන සංවිධාන/ ප්රජා මූල් සංවිධාන නවත  

වයාපෘති නයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ආරාධනා කිරීම 

මන්නාරම භූ දර්ශනය  
 

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන (UNDP) යනු රටවල් 178 ක ක්රියාත්මක වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 
ග ෝලීය සංවර්ධන ජාලයයි. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන, ජ ත් 
පාරිසරික පහසුකම් - සුළු මූලයාධාර වැඩසටහන (GEF / SGP) යනු රාජය ගනාවන සංවිධාන සහ ප්රජා මූල 
සංවිධාන විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන පරිසර සංරක්ෂණ වැඩසටහන් සඳහා මුලයාධාර ලබාගෙන 
යාන්රණයකි. 
 
ෙැනට ක්රියාත්මක වන හයවන ක්රියාකාරී අදියගර්දී OP-6), ශ්රී ලංකා සුළු මූලයාධාර වැඩසටහන මඟින් 
ග ෝරා ත් භූ ෙර්ශන තුනක ප්රජාව මූලික වූ පරිසර සංරක්ෂණ කටයුතු සිදුකිරීම සහ එය වඩාත් පුළුල් ගලස 
කළමනාකරණය කිරීමට අවස්ථාවක් ලබාගේ. ජ ත් පාරිසරික පහසුකම්, හයවන ක්රියාකාරී අදියගර් අරමුණ 
වන්ගන් පාරිසරික වශගයන් සංගේදී භූ ෙර්ශන තුනක් වන නකල්ස් සංරක්ෂණ වනාන්තරය සහ එහි 

ස්වාරක්ෂක කල්ාපය (buffer zone), මන්නාරම දූපනත්  සිට යාපනය දක්වා වූ නවරළබඩ කල්ාපය සහ 

නකාළඹ ආශ්රිත නතත්ිම් සංරක්ෂණය සඳහා වයාපෘති සැලසුම් කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම තුළින් හා 
සාමුහික ක්රියාමාර්   ැනීම තුළින් භූ ෙර්ශන කළමනාකරණය හා සංරක්ෂණය සඳහා ප්රජා මුල සංවිධාන 
සවිබල  ැන්ීමයි. 
 

ගමම ෙැන්ීම, මන්නාරම භූ ෙර්ශනය තුළ ජජව විවිධත්වය සංරක්ෂණය, නේශගුණික විපර්යාස වල්ට 

අනුගතවීම සහ භුමි හායනය යන ප්රමුඛ ා ක්ගෂ්ර වල කටයුතු කිරීම සඳහා ලියාපදිංචි රාජය ගනාවන 
සංවිධාන (NGOs)/ ප්රජා මූල සංවිධාන (CBOs) ගවතින් වයාපෘති ගයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ආරාධනා 
කිරීමකි.  
 
ඉහ  කාර්යයන් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා, වයාපෘතිය ආරම්භ කල දින සිට ෙළ වශගයන් වසර 1½ ක කාලයක් 

සඳහා මන්නාරම භූ ෙර්ශනය තුළින් මූලය ප්රදානල්ාභීන් තිනදනකු ග ෝරා නු ලැගේ. වයාපෘති ගයෝජනා 2020  
ගනාවැම්බර් මස 30 වන දින ගහෝ ඊට ගපර, GEF-SGP, UNDP, අංක 202-204, ගබෞේධාගලෝක මාව , 
ගකාළඹ 07 යන ලිපිනයට  ැපෑගලන් ගහෝ gefsgp.lk@undp.org යන ලිපිනයට විෙුත්  ැපෑගලන් ගහෝ 
එවිය යුතුය. වැඩි විස් ර සඳහා 011 2580692 ගහෝ 0712854510 යන දුරකථන අංක ඔස්ගස් GEF-SGP 
කාර්යාලය අම න්න. 

 

වයාපෘති නයෝජනා ආකෘති පත්රය, ඇගයීම් නිර්ණායක, කාර්ය නිර්ණය සටහන (ToR) සහ නකාන්නේසි 

http://gefsgpsl.org/ යන GEF-SGP ශ්රී ල්ංකා නවබ් අඩවිනයන් ල්බාගත හැක. 

 

සුදුසුකම් සම්ුර්ණ කළ අනේක්ෂකයන් හට පමණක්, ජාතික නමනහයුම් කමිටුනේ වැඩිදුර ඇගයීම හා 

නිර්නේශ කිරීම සඳහා GEF-SGP කාර්යාල්ය මගින් දන්වනු ඇති බව කරුණානවන් සල්කන්න.  

 

කිනම් නහෝ ආකාරයකින් තීරණගැනීම සඳහා බල්පෑම් කිරීම වයාපෘති නයෝජනා නතෝරාගැනීනම් ක්රියාවලිනේදී 

නුසුදුසුකමක් නල්ස සැල්නක්. 
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