
 

 

 

 

 

 

 

ජගත් පරිසර පහසුකම් / සුළු මූල්යාධාර වැඩසටහන - ක්රියාකාකා අ ියරයාකර 6 

රාජය නනොවන සංවිධාන / ප්රජා මූල් සංවිධානවල්ට කැමැත්ත ප්රකා  ිර අම සඳහා ආරාධනා ිර අම. 
 
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 පරිසරය සංරක්ෂණ වැඩසටහන් සඳහා මූලයාධාර 
ලබාගෙන යාන්ත්රණයි. 
 

ෙැනට ක්රියාත් ක වන හයවන ක්රියාකා  අදියගර්දී (OP-6), ශ්රී ලංකා සුළු මූලයාධාර වැඩසටහන  ගින් 

ග ෝරා ත් භූ ෙර්ශන තුනක ප්රජාව මූිකක වූ පරිසර සංරක්ෂණ කටයුතු සිදුි   සහ එය වඩාත් පුලුල් 

ගලස කළ නාකරණය ි  ට අවස්ථාවක් ලබාගේ. ජ ත් පරිසර පහසුකම්, හයවන ක්රියාකා  අදියගර් 

අරමුණ වන්ගන් පාරිසරික වශගයන් සංගේදී භූ ෙර්ශන තුනක් වන නකල්ස් සංරක්ෂණ වනාන්තරයාක සහ 

එහි ආරක්ෂිත කල්ාපයාක (buffer zone), මන්නාරම දූපනත් සිට යාකාපනයාක දක්වා වූ නවරළබඩ කල්ාපයාක සහ 

නකොළඹ ආශ්රිත නතත්ම්ම් සංරක්ෂණයාක සඳහා වයාපි  සැලසුම් ි   හා ක්රියාත් ක ි   තුළින් හා 

සාමුහික ක්රියා ාර්   ැම  තුිකන් භූ ෙර්ශන කළ නාකරණය හා සංරක්ෂණය සඳහා ප්රජා මූල සංවිධාන 

සවිබල  ැන්වී යි. 

 

ග   ෙැන්වී , හයවන ක්රියාකා  අදියගර්දී (2017-2020), ඉහ  භූ ෙර්ශන තුල ජජව විවිධත්වයාක 

සංරක්ෂණයාක, නේ ගුණික විපර්යාකාස වැල්ැක්වීම / ිනුගතවීම හා භූමි හායාකනයාක වැල්ැක්වීම යන ප්රමුත ා 

ක්ගෂේත්ර වල කටයුතු ි   සඳහා ිකයාපදිංචි රාජය ගනොවන සංවිධාන / ප්රජා මුිකක සංවිධාන ගව  

කැ ැත්  ප්රකාශ ි   සඳහා ආරාධනා ි  ි. එග න් , ජා යන් ර ජලාශ ආරක්ෂා ි  , රසායනික 

ද්රවය ාාවි ය අව  ි   හා  රසාර වන කළ නාකරණය යන අගනුතත් ජ ත් පරිසර පහසුකම්, 

ප්රමුත ා ක්ගෂේත්ර සඳහා ගයොමුවන වයාපි  වලටෙ, මුලය ප්රොන යම් ප්ර ාණයක් ලබාගෙනු ඇ . 

 

කැ ැත්  ප්රකාශ කරන්නන් හට භූ ෙර්ශන සංරක්ෂණ උපාය ාර්  සහ වයාපි  ක්රියාත් ක ි   පිිකබඳ 

පැහැදිික ි ම් සහ අොළ වයාපි  ගයෝජනා ිකවී  පිළිබඳ ග ොරතු ස සෙහා එක්දින වැඩමුළුවකට සහාා  

වී ට ආරාධනා කරනු ලැගේ. ඔබගේ කැ ැත්  ප්රකාශ ි ගම් ිකපි 2017 ගනොවැම්බර්  ස 24 වැනි දින 

ගහෝ ඊට ගපර, GEF-SGP, UNDP, අංක 202-204, ගබෞේධාගලෝක  ාව , ගකොළඹ 07 යන ිකපිනයට 

එවිය යුතුය. වැඩි විස් ර සඳහා GEF / SGP කාර්යාලය අ  න්න. 

 
ජගත් පරිසර පහසුකම් / සුළු මූල්යාධාර වැඩසටහන පිලිබඳ වැඩිදුර නතොරතුරු හා කැමැත්ත ප්රකා  ිර අම 

සඳහා වූ නපෝරමයාක  http://gefsgpsl.org/යාකන නවබ් ිඩවිනයාකන් ල්බාගත හැක.               
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