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කාර්ය නිර්ණය සටහන 

ජගත් පාරිසරික පහසුකම් / සුළු මුල්යාධාරාව ඩසටසටහන (GEF/SGP) - ක්රියාකාරි ියරයව    
 

වාජය නනොඩන සංවිධාරාන (NGO) හවුල්කරුඩන්නේ ධාරාරිතා ඩර්ධාරනය  
 

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 පාරිසරික 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 ක්රියාකා අ ියරයර ළදී  (OP-6), 

ිධිගරේණි ත රටවල් වල වැඩසටහන් (Upgrading Country Programmes- UCP)  ඟින් එ  රටවල් වල 

ස හර ක්ගෂේත්රයන් සහ ූ  ග ෝලීය ප්රගශ  ළදී SGP ිත්ෙැකීම්, එ  රටවල් වල ගහොඳින් යරයුණු වූ සිවිල් 

ස ාජයන් සහ ගවීඳගපොල ජාලයන් වල වාසිය ගයොො නිමින් ප්රජා පාෙක ූ  ෙර් න ප්රගශ ය වඩාත් ුළළුල් 

ගලස ගයොො ැනී ට ිවසථ්ාවක් ලබාගශ.  

 

ූ  ෙර් න වයාපතිය ළදළින් පාරිසරික ව ගයන් සංගශ  ූ  ෙර් න ළදනක් වන නකල්ස් සංවක්ෂණ 

ඩනාන්තවය සහ එහි ස්ඩාවක්ෂක කල්ාපය (buffer zone), මන්නාවම දූපනත්  සිට යාපනය දක්ඩා වූ 

නඩවළබට කල්ාපය සහ නකොළඹ ආශ්රිත නතත්බිම් ළදී ග ෝලීය පාරිසරික ප්රිලා  සහ ිරසාර සංවර්ධනය 

සඳහා ිනුවර්තීය ූ  ෙර් න කී නාකරණය ළදළින් ස ාජීය, ආර්ථික සහ පාරිසරික තත්වයන්ට 

ඔගරොත්ළද   සඳහා වයාපති සැලසුම් ි අ , ක්රියාත් ක ි අ  හා ඇ යී  සඳහා සාමුහික ක්රියා ාර්  

 ැනී  සඳහා ප්රජා  මූල සංවිධාන වලට හැියාව ලබාගශ. ගතෝරා න්නා ලෙ ප්රොනලාියයා විසින් ිොී ූ  

ෙර් නගේ ක්ගෂේත්ර කාර්යාලයක් පවත්වාග න යා යුළදවන ිතර උපරි  ප්රොනය ඇ රිකානු ගඩොලර් 

15   ක් ගශ.  

 

ිවමුණ: වාජය නනොඩන සංවිධාරාන හවුල්කරුඩන්නේ ධාරාරිතා ඩර්ධාරනය  

 

ග   වයාපතිගේ පර ාර්ථය වන්ගන් පාරිසරික ව ගයන් සංගශ  ූ  ෙර් න ළදනක් වන නකල්ස් 

සංවක්ෂණ ඩනාන්තවය සහ එහි ස්ඩාවක්ෂක කල්ාපය (buffer zone), මන්නාවම දූපනත්  සිට යාපනය 

දක්ඩා වූ නඩවළබට කල්ාපය සහ නකොළඹ ආශ්රිත නතත්බිම් යන ූ  ෙර් න ත්රිත්වය ළදී කටයුළද කරන GEF/ 

SGP ප්රොනලාී හවුල්කරුවන් සඳහා ිං  සම්ුළර්ණ ධාරිතා වර්ධන පැගක්ජයක් ලබා   යි. GEF/ SGP හි 

6 ගවනි ක්රියාකා අ ියරයර ප්රොනලාී හවුල්කරුවන් සඳහා වඩාත් ුළළුල් ෙැනු  කී නාකරණ සහ ධාරිතා 

වර්ධන ක්රියාකාරකම් සඳහා යරරි න්වයි. එහි ිරමුණ වන්ගන් රාජය ගනොවන සංවිධානවල (විග ේෂගයන් 

ප්රජා පාෙක සංවිධාන) ධාරිතාවයන්  ක්ි ත් ි අ  සහ වැඩියරයුණු ි අ  හරහා උපගශ න ක්රියාවලීන්වල 

ගය  , යථාර්ථවා  වයාපති සැකසී , ෙැනු  කී නාකරණ සම්පත්  ාවිතය හරහා ප්ර ාණවත් ගතොරළදරු 

ප්රවාහයක් පවින බවට සහික ි අ , ජාතයන්තර සම්මුි  ාර්ග ෝපගශ යන්ට ිනුකූල වී ට 

උපාය ාර් යන් සකස් ි අ , ප්රිපල ග්රහණය කර  ැනී  සහ පාරිසරික, ආර්ථික හා ස ාජීය බලපෑම් සහ 

ප්රවණතා තක්ගසේරු ි අ  යනා  කටයුළද වල ගය   ගශ. 
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ධාරාරිතා ඩර්ධාරන ඩයාපියය තනි ඩයාපියයක් නල්ස සසල්නක්. GEF/ SGP ඩසටසටහනන් දසනුම 

කළමනාකවණය සඳහා නතෝවාගත් ආයතනය නහෝ වාජය නනොඩන සංවිධාරානය පහත සඳහන් ඇඟවුම් 

කාර්යයන් සිදුකළ යුතුනේ: 

 

කාර්යය i: නකොළඹ, නකල්ස් සහ මන්නාවම යන භූ දර්ශන තුනනහි වාජය නනොඩන සංවිධාරානඩල් 

දසනුඩත්භාඩය ඉහළ නසංවීම සහ ධාරාරිතා ඩර්ධාරනය 

 

i. ජජව විවිධත්වය, භුමි  හායනය, හරිත ප්රජා නිෂ්පාෙන සහ ි ගලවිකරණ උපාය ාර්  යන GEF / SGP 
OP-6 ප්රමුතතා ක්ගෂේත්ර පිළිබඳව ෙැනුවත් ි අ  සහ ෙැනු  ලබා   සඳහා ඉහත ූ  ෙර් න ළදන සඳහා 
ප්රොනලාී හවුල්කරුවන්ට වැඩමුළු, ුළහුණු හා ෙැනු  ප්රෙර් න පැවැත්වී . 

ii. ූ  ෙර් න ළදන සඳහා ග ෞික ප්ර ිය තක්ගසේරු ි අ ට සහ කාල රාමුව ඇළදීත ඉලක්කයන් සුළරා 
 ැනී ට ිවැසි යථාර්ථවා  ෙර් ක ඇළදීත් තාර්ික රාමු සැලසුම් ි අ ට රාජය ගනොවන සංවිධාන 
ුළහුණු ි අ . 

iii. ඉහත ූ  ෙර් න ළදන ළදී හවුල්කරුවන් සහ GEF/ SGP OP-6 හි සියලු  පාර් වකරුවන් (රාජය  සහ 
පීාත් පාලන ආයතන, ි ධයාපන හා පර්ගේෂණ ආයතන, ගපෞශ ලික ි ං ය, ජාතයන්තර ප්රොයකයින් 
සහ සංවර්ධන ආයතන ඇළදළුව) ජාල ත ි අ  සහ ගතොරළදරු හුව ාරු කර  ැනී  ආරම්  ි අ . 

 

නකොන්නේසි 

 
i. ලියාපයරංචි රාජය ගනොවන/ සිවිල් ස ාජ සංවිධාන වලට වයාපති ගයෝජනා එවිය හැිය. 

ii. හයවන ග ගහයුම් ි යරයර යටගත් ි රමුෙල් ලබා න්නා සංවිධාන ගම් සඳහා ි යදුම් ි  අ ට සුදුසුකම් 
ගනොලබයි. 

iii. ියදුම්පත් ගතෝරා  ැනීගම් ක්රියාවලිය සම්බන්ධගයන් ගතෝරා ත් ිගේක්ෂකයාට ිසියම් 
 ැටළුවක් ඇත්නම්, GEF/ SGP කාර්යාලයට ෙැනුම්    සඳහා ියදුම්කරුට ෙැනුම්  ගම් ලිපිගේ 
සිට සි ගෙකක කාලයක් ලබා   ඇත. ග   කාලසී ාගවන් පසුව ඇි වන  ැටළු ජාික 
ග ගහයුම් කමිටුව විසින් ස ාගලෝචනය ගනොකරනු ඇත. 

 

  


