
 
 
 
 
 
 
 
 

ජගත් පාරිසරික පහසුකම් / සුළු මුල්යාධාරාව ඩසටසනහ  (GEF/SGP)  

ක්රියාකාකාරි ියරයාකව VI සහ VII – 2021/ 2025 

 

ජාතික මෙමහයුම් කමිටුඩන සහභාගී වීෙ සඳහා කසෙසත්ත ප්රකා  ිරීමමම් ිපි කසඳවීෙ. 
 
ජගත් පාරිසරික පහසුකම් (GEF) සුළු මූල්යාධාර වැඩසටහන (SGP) යනු සිවිල් සමාජ සංවිධාන විසින් 
ක්රියාත්මක කරනු ල්බන පරිසර සංරක්ෂණ වැඩසටහන් සඳහා මුල්යාධාර ල්බාදෙන යාන්ත්රණයි. ශ්රී 

ල්ංකාදේ ක්රියාත්මක වන සුළු මූල්යාධාර වැඩසටහන (SGP) හි අධිදරේණිගත වැඩසටහන (Upgraded 

Country Programme) මඟින් ප්රජාවන්ට පරිසර සංරක්ෂණය සඳහා භූ ෙර්ශන ප්රදේශයක් අනුගමනය 
ිරීමට අවස්ථාව ල්බාදේ. 
 

දමය GEF/SGP හි ක්රියාකාරි අදියර VI සහ VII -2021/ 2025 සඳහා ජාතික දමදහයුම් කමිටුදවහි 
දසේවය ිරීමට උනන්දුවක් ෙක්වන පුේගල්යින්ට කැමැත්ත ප්රකාශ ිරීමට ආරාධනා ිරීමි. ක්රියාකාරි 
අදියර VI සහ VII තුළදී, දමම වැඩසටහන මඟින් ප්රජා මූල් සංවිධාන වල්ට පාරිසරික වශදයන් සංදේදී භූ 
ෙර්ශන තුනක් වන  කල්ස් සංවක්ෂණ ඩ ාන්තවයාක සහ එහි ස්ඩාවක්ෂක කල්ාපයාක (buffer zone), 

ෙන් ාවෙ දූපමත්  සින යාකාප යාක දක්ඩා වූ මඩවළබට කල්ාපයාක සහ මකොළඹ ආශ්රිත මතත්බිම් තුළ 

අනුවර්තීය භූ ෙර්ශන කළමනාකරණය තුළින් සමාජීය සහ පාරිසරික තත්වයන්ට ඔදරොත්තු දීමට සහ 
තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා සාමුහික ක්රියාමාර්ග ගැනීමට මුල්ය ප්රොනයන් පිරිනැමීදම් ක්රමදේෙය 

අනුගමනය කරයි. දමම මැදිහත්වීම්වල් අරමුණ වන්දන් ජජව විවිධත්වය සංරක්ෂණය ිරීම, ඉඩම් 
කළමනාකරණය (විදශේෂදයන් කෘෂි පරිසර පේධති) සහ දේශගුණික විපර්යාස වල්ට අනුවර්තනය වීම 
යනාදියයි. 
 
ජාතික දමදහයුම් කමිටුව, ස්දේච්ඡාදවන් කටයුතු කරන කමිටුවක් වන අතර, එය සුළු මූල්යාධාර 
වැඩසටහදනහි මුලිකාංගයක් දේ. එමගින් භූ ෙර්ශන උපාය මාර්ග මගින් හඳුනාදගන ඇති ප්රතිපල් 
සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා වයාපෘති ක්රියාත්මක ිරීමට හා සම්බන්ධීකරණය ිරීමට ප්රජා සංවිධානවල්ට 
සහාය වීම සඳහා සැල්ිය යුතු ොයකත්වයක් සහ අධීක්ෂණයක් ල්බා දේ. ප්රජාවන් සමඟ වැඩ ිරීමට 

ජාතික දමදහයුම් කමිටු සාමාජිකයින්ට තිර උනන්දුවක් හා කැපවීමක් අවශය වන අතර, ජගත් පාරිසරික 
පහසුකම් ප්රමුතතා ක්දෂේත්රයන් සහ ප්රජා අවශයතාවන් එිදනක සබැඳීම සම්බන්ධදයන් “දගෝලීයව 

සිතීම, දේශීයව ක්රියා ිරීම” යන්දනන් අෙහස් කරන්නා වූ ෙැක්ම දබො ගනී. 
 

ජගත් පාරිසරික පහසුකම් ප්රමුතතා ක්දෂේත්රයන් වන ජජව විවිධත්වය සංරක්ෂණය, භුමි හායනය 
වැල්ැක්වීම සහ / දහෝ විදශේෂිත දත්මාවන් වන ස්ත්රී පුරුෂ භාවය, තිරසාර ජීවදනෝපායන් සහ දේශගුණික 

විපර්යාස පිළිබඳව අවශය ෙැනුම සහ දේශීය ප්රජාවන් හා දේශීය සිවිල් සමාජ සංවිධාන (CSOs) සමඟ 
වැඩ ිරීදම් පළපුරුේෙ අවශය දේ. ජාතික දමදහයුම් කමිටු සාමාජිකයින්, සුළු මූල්යාධාර වැඩසටහන 
සහ දේශීය සිවිල් සමාජ සංවිධාන, ප්රජා මූල් සංවිධාන සහ ආදිවාසීන් සමඟ කටයුතු ිරීදම්දී ඔවුන්ට 
සහය දවමින් හා ඒවාට ප්රතිාාර ෙක්වමින් කටයුතු ිරීම අදේක්ෂා දකදර්.  

 

ඔබදේ ජීව ෙත්ත සමඟ කැමැත්ත පල් ිරීදම් ලිපි 2020 දනොවැම්බර් මස 30 වන දින දහෝ ඊට දපර, 

ජගත් පාරිසරික පහසුකම් - සුළු මූල්යාධාර වැඩසටහන, එක්සත් ජාතීන්දේ සංවර්ධන වැඩසටහන, අංක 

202-204, දබෞධාදල්ෝක මාවත, දකොළඹ 07 යන ලිපිනයට තැපෑදල්න් දහෝ gefsgp.lk@undp.org යන 

ලිපිනයට විෙුත් තැපෑදල්න් දහෝ එවිය යුතුය. වැඩි විස්තර සඳහා දුරකථන අංක 011 2580691 or 071 

2854510 ඔස්දසේ  GEF/ SGP කාර්යාල්ය අමතන්න.  
 
කාර්ය නිර්ණය සටහන (ToR) http://gefsgpsl.org/ යන දවබ් අඩවිදයන් ල්බාගත හැක. 
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