
 

 

 

 

 

 

ව්යාපෘති ය ෝජනා ඉදිරිපෘත් කිරීම සඳහා ආරාධනා කිරීම  

 

ජගත් පෘරිසර පෘහසුකම්/ සුළු මූල්යාධාර ව්ැඩසටහන (GEF/SGP)   

ක්රි ාකාරී අදි ර 6 (OP-6)  

මන්නාරම භූ දර්ශන  සඳහා දැනුම් කල්මනාකරණ   
    

 
 

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන (UNDP) යනු රටවල් 178 ක ක්රියාත් ක වන එක්සත් 

ජාතීන්ගේ ග ෝලීය සංවර්ධන ජාලයයි. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන විසින් ක්රියාත් ක   

කරනු ලබන, ජ ත් පරිසර පහසුකම් / සුළු මූලයාධාර වැඩසටහන (GEF / SGP) යනු රාජය ගනොවන 

සංවිධාන සහ ප්රජා මූල සංවිධාන විසින් ක්රියාත් ක කරනු ලබන පරිසර සංරක්ෂණ වැඩසටහන් සඳහා 

මුලයාධාර ලබාගෙන යාන්ත්රණයි. 

 

ජ ත් පාරිසරික පහසුකම් / සුළු මූලයාධාර වැඩසටහගන් (SGP), 6 ගවනි ක්රියාකාරී අදියර තුළදී (OP-

6), අධිගරේණි ත රටවල් වල වැඩසටහන් (Upgrading Country Programmes- UCP)  ඟින් එ  

රටවල් වල ස හර ක්ගෂේත්රයන් සහ ූ  ග ෝලීය ප්රගශ  තුළ SGP අත්ෙැකීම්, එ  රටවල් වල ගහොඳින් 

දියුණු වූ සිවිල් ස ාජයන් සහ ගවළඳගපොල ජාලයන් වල වාසිය ගයොො නිමින් ප්රජා පාෙක ූ  ෙර් න 

ප්රගශ ය වඩාත් ුළළුල් ගලස ගයොො ැනී ට අවස්ථාවක් ලබාගශ.  

 

ූ  ෙර් න වයාපියේගඅ අරමුණ වන්ගන් පාරිසරික ව ගයන් සංගශදී ූ  ෙර් න තුනක් වන නකල්ස් 

සංරක්ෂණ ව්නාන්තර  සහ එහි ස්ව්ාරක්ෂක කල්ාපෘ  (buffer zone), මන්නාරම දූපෘයත්  සිට  ාපෘන  

දක්ව්ා වූ යව්රළබඩ කල්ාපෘ  සහ යකොළඹ ආශ්රිත යතත්බිම් තුළ ග ෝලීය පාරිසරික ප්රයේලා  සහ යේරසාර 

සංවර්ධනය සඳහා අනුවර්තීය ූ  ෙර් න කළ නාකරණය තුළින් ස ාජීය, ආර්ථික සහ පාරිසරික 

තත්වයන්ට ඔගරොත්තුදී  සඳහා වයාපියේ සැලසුම් ිරී , ක්රියාත් ක ිරී  හා ඇ යී  සඳහා සාමුහික 

ක්රියා ාර්   ැනී  සඳහා ප්රජා  මූල සංවිධාන සවිබල  ැන්වී යි.  

 

ග   ෙැන්වී ,  න්නාර  ූ  ෙර් නය සඳහා ෙැනුම් කළ නාකරණය සංවර්ධනය ිරී  සහ ක්රියාත් ක 

ිරී  සඳහා අොළ නිගයෝජිතායතන සහ ලියාපදිංචි ප්රජා මූලික සංවිධාන (CSOs)  ගවත උපාය ාර්ගික 

ගයෝජනා ඉදිරිපත් ිරී  සඳහා ආරාධනා ිරී ි. ගතෝරා න්නා ලෙ පාර් වකරුවන් විසින් පහත 

කාර්යයන් සිදුකළ යුතු ගශ. 

 
 

  න්නාර  ූ  ෙර් නය තුළ පිහිටි වි ්ව විෙයාල, රාජය හා ගපෞශ ලික අං ගඅ ආයතනවල 

තාක්ෂණික විග ේෂඥතාවය  අර්ධ ව ගයන් ගයොොග න  ෙැනු  කළ නාකරණය, ප්රජාවන්ගේ 
ධාරිතා වර්ධනය සහ පාර් වකරුවන් හා වයාපියේ අතර සම්බන්ධතා වැඩි දියුණු ිරී . 
 

 



 ප්රජාවන් අතර සම්බන්ධතා පහසු ිරී , ගතොරතුරු හුව ාරුව ප්රවර්ධනය ිරී  සහ  න්නාර  
ූ  ෙර් නගඅ ඔවුන්ගේ තනි වයාපියේවලට අොළ ෙැනුම් සම්පත් ගවත ප්රගශ ය සැපයී  සඳහා 
ෙැනු  කළ නාකරණ ගශදිකා නිර් ාණය ිරී . 

 

 එක් එක් ප්රොන වයාපියේ ක්රියාත් ක ිරීගම් අවසානගඅදී ප්රයේපල, උ ත් පාඩම්, ූ  ෙර් න 
සැළසුම් සහ කළ නාකරණ ක්රියාවලීන්  ක්යේ ත් ිරී  සඳහා අනා ත ප්රයත්නයන් සහ 
 න්නාර  ූ  ෙර් නගඅ වයාපියේ වැඩිදියුණු ිරීගම් අවස්ථාවන් ඉස් තු ිරී  සඳහා සිශධි 
අධයයනයන් සහ බලපෑම් ඇ යීම් සකස් ිරී . 
 

ඉහත කාර්යයන් ක්රියාත් ක ිරී  සඳහා වයාපියේය ආරම්  කල දින ෙළ ව ගයන් සිට වසර 1 ½  ක 

කාලයක් සඳහා  එක් ප්රදානල්ාභිය කු ගතෝරා නු ලැගේ. වයාපියේ ගයෝජනා 2020  ගනොවැම්බර්  ස 2 

වන දින ගහෝ ඊට ගපර, ජ ත් පාරිසරික පහසුකම් - සුළු මූලයාධාර වැඩසටහන, එක්සත් ජාතීන්ගේ 

සංවර්ධන වැඩසටහන, අංක 202-204, ගබෞධාගලෝක  ාවත, ගකොළඹ 07 යන ලිපිනයට තැපෑගලන් 

ගහෝ gefsgp.lk@undp.org යන ලිපිනයට විෙුත් තැපෑගලන් ගහෝ එවිය යුතුය. වැඩි විස්තර  සඳහා 

GEF/ SGP කාර්යාලය අ තන්න. 

දු.ක: 011 2580692 දිගුව: 1421 ගහෝ 1422.   

ව්යාපෘති ය ෝජනා ආකති පෘත්ර , ඇගයීම් නිර්ණා ක, කාර්  නිර්ණ  සටහන (ToR) සහ යකොන්යේසි 

http://gefsgpsl.org/  න යව්බ් අඩවිය න් ල්බාගත හැක. 

 

සුදුසුකම් සම්පුර්ණ කළ අයේක්ෂක න් හට පෘමණක් ජාික යමයහයුම් කමිටුයේ ව්ැඩිදුර ඇගයීම හා 

නිර්යේශ කිරීම සඳහා GEF/SGP කාර් ාල්  මගින් දන්ව්නු ඇි බව් කරුණායව්න් සල්කන්න. 
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