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

ක්රියාකාකාරි ියරයාකව     

සිවිල් සමාජ සාවිධාරා , ප්රජා මූල් සාවිධාරා  (CSOs/CBOs) ඩල් ධාරාරිතා ඩර්ධාර යාක   

 

ඩයාපි ය ජයාකනජ ා ආකි ය පත්රයාක  
 

පටු  

  
I. ව්යාපෘති ය ෝජනායේ පිටකව්ර  (Project Proposal Cover Sheet)     

                                                                  

II. ව්යාපෘති විස්තර  (Project Description)           
                                                                                                       

a) ව්යාපෘති ශව්යතාව් වි්යේෂණ  (Project Rationale and Needs Analysis) 
 

b) පෘාදක දත්ත ිබීම (දත්ත එකතු කිරීම සඳහා ය ොදාගත් ක්රමයේද  සඳහ්  කර් න) (Availability of 

Baseline Data) 
 

c) ශනුගමන  කරන ක්රමයේද  (Methodology to be adopted) 
 

d) ව්යාපෘති ඉලක්ක, ශරමුණු, ශයේක්ෂිත ප්රිපෘල සහ ්රි ාකාරක  (PROJECT GOAL, OBJECTIVES, 

INTENDED RESULTS AND ACTIVITIES) 

 

e) ්රි ාත්මක කිමේය  සැසැසම් හා කාල රාමුව් (Implementation Plan and Timeline) 
 

f) ශධීක්ෂණ  හා ඇගයීම (Monitoring and Evaluation)  
 

g) වියේෂඥ ් යේ ලැයිස්තුව් (List of Experts) 
 

h) ප්රජා සහාාිතත්ව්  (Community Participation) 
 

i) ව්යාපෘතියේ ිරසාරත්ව්  (Sustainability) 
 

j) ආ තනික ශනුමැි  (Clearance and Approval from Agencies) 
 

 

III. ව්යාපෘති පෘාදක යතොරතුරු  (PROJECT BUDGET INFORMATION) 

 

c) ඇමුණු  (ATTACHMENTS) 
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I.  ඩයාපි ය ජයාකනජ ාජප ටකනකඩවයාක (PROJECT PROPOSAL COVER SHEET) 
 

ඩයාපි ය  ාමයාක : 
 

සාවිධාරා ජේ  ම හා ලිටක යාක :  
  

දුවකත :                                                                                                                                                                                  ෆසක්ස්:                                                                                                                                                                          ඊජම්ල්:       

 

ප්රධාරා  ිළධධාරාරි ( ම සහ ත තුව )   :    
 

ඩයාපි ය සම්්ධීකාකාවක                                   :      
 

ඩයාපි ය ප්රජශයයාක හා මාර්ග සනහ  (සවිස්තරාත්මක මාර්ග විස්තර ලබායද් න. සරල සිි මක් 

ශමුණ් න): 
 

ජයාකනජිත ඩයාපි ය කාල්යාක :  

 

ඉල්ලුම් කව  මුළු මුදල් ප්රමායයාක   - රු.  
 

 

 

 

II. ඩයාපි ය විසත්වයාක (PROJECT DESCRIPTION)  
 

 

a) ඩයාපි යයාක සාධාරාවණීකවයයාක හා ිඩයයතා විය්ජල්ෂයයාක (PROJECT RATIONALE AND NEEDS 

ANALYSIS) 
 

ව්යාපෘති  මඟි්  විසදු  යසවීමට බලායපෘොයරොත්තුව්න ගැටළුව් යහෝ ශභිය ෝග  සහ ව්යාපෘති  සිදුකරන 
ලබනවිට ියබන තත්ව්  සහ ශව්සථ්ාව් විස්තර කර් න.  
 

හඳු ාගධී ා ල්ද ිඩයයතාඩධී සහ එම ශව්යතාව්්  හුනනාගැනීමට ාාවිතා කරන ලද ක්රමයේද  පෘැහැදිලිව් 
සඳහ්  කස යුතු . 
 

b) පෘාදක දත්ත ිබීම (දත්ත එකතු කිරීම සඳහා ය ොදාගත් ක්රමයේද  සඳහ්  කර් න) 

c) ශනුගමන  කරන ක්රමයේද  

 

 

d) ඩයාපි ය ඉල්ක්ක, ිවමුණු, ිජේක්ෂිත ප්ර යපල් සහ ක්රියාකාකාවකම් 

 

 

පෘහත මාතතකා ආම් ත්රණ  කිරීමට ශමුණා ඇි නයාස  ස ර්ර්ණ කර් න. (ඇමුණුම් 1) 
 

i.  ය ෝජිත ව්යාපෘතියේ ප්ර යලල් - ව්යාපෘතියේ දැක්ම යහෝ දීර්ඝ කාලීන ව්ය ්  ශයේක්ෂිත සමාජී / පෘාමේසමේක 
යව්නස යමහිදී සඳහ්  කර් න. 
 

ii. ය ෝජිත ව්යාපෘතියේ මූලික  ශරමුණු -  ශරමුණක්  නු ය ෝජිත ව්යාපෘතියේ ශභිප්රා  විස්තර කරන  

ප්රකාන කි. උදා: GEF / SGP OP VI ව්යාපෘති ්රි ාත්මක කිරීම හා ශධීක්ෂණ  කිරීය  ්රි ාව්ලි ට සහා  
වීම, ශයේක්ෂිත ප්රිපෘල ලඟා කර ග් නා බව් තහවුරු කිරීම සහ දැනුම කසමනාකරණ , දැනුම හුව්මාරු කිරීම 
සහ ජාලකරණ  හරහා සාර්ථක ක්රමයේද ්  ප්රචලලිත කිරීම..” 
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iii. ව්යාපෘති  මිත්  සිදුකිරීමට ශයේක්ෂිත ිළමවුම් -  ව්යාපෘති  ශව්සාන ව්න විට සිදුවී ඇි හා මැනි  හැකි 
යව්නස් ක  ශයේක්ෂිත ප්රිලල න  යේ. සාමානයය ්  පෘහත පෘමේදි ශදාස ප්රිලල කිහිපෘ ක් දැකි  හැකි යේ. 

ඒව්ා න , “ ව්යාපෘති  ශව්ස්  ව්න විට ව්යාපෘති ්රි ාත්මක කිරීමට රා.යනො.සං යහෝ ප්රජා මූලික සංවිධාන 
10ක ධාමේතාව්්  ව්ර්ධන  වී ිබීම, ව්ඩාත් උචිත ක්රමයේද 10ක් යේනනගත කර සහ යබදාහැර ිබීම සහ 
ශනුකරණ ට සහ ව්ැඩි දියුණු කිරීමට හැකි ාව් ඇි ශව්ම ව්ය ්  ව්යාපෘති 3ක ධාමේතාව්  ව්ර්ධන  වී 
ිබීම...” 
 

iv. දර්යක - ව්යාපෘති කාර්  සාධන ට සහ බලපෘෑමට ශදාසව් සහ ශධීක්ෂණ  හා ඇගයීම සඳහා පෘදනමක් ඇි 

කස හැකි ව්න යලසි්  SMART (වියේෂිත ව්න, මැනි  හැකි, සඟා කරගත හැකි ,  ථාර්ථව්ාදී, කාලානුරූපෘ) 
වි  යුතු යේ.  

 
v.   ව්යාපෘති සැලැස්මට පෘාදක වූ ප්රධාන උපකල්ප , ව්යාපෘති සැලසු  කිරීය දී පූර්ව්ායේක්ෂිත ශදාස බාහිර 
සාධක (උදාහරණ ක් ව්ය ්  රජයේ පෘමේසර ප්රිපෘත්ි  සථ්ාව්ර ව් පෘව්තී) සඳහ්  කල යුතුයේ. ව්යාපෘති ට 
ශයේක්ෂිත ප්රිඑල සඟා කරගැනීමට බාධාව්ක් වි  හැකි ශාය් තර (උදා: ය ොදාග් න ලද තාක්ෂණ  
ශයේක්ෂිත යලස ්රි ාකිරීමට ශසමත් වීම) සහ බාහිර (උදා: ව්යාපෘතියේ ආර්ථික තත්ව්  යව්නස් කරව්මි්  
විනිම  ශනුපෘාික  පෘහත ව්ැටීම) ආදී ප්රධාන ශව්දාන  සාධක හුනනා ගත යුතු ශතර, ඒව්ා ලැයිස්තු ගත කල 
යුතු යේ.  

 

 

vi.  ක්රියාකාකාවකම්  නු ව්යාපෘතියේ ශරමුණු ඉටු කරගැනීම සහ ශයේක්ෂිත ප්රිඑල ලගාකරගැනීම උයදසා ඔබ 
විසි්  සිදු කරනු ලබන කාර්  ්  යේ. ්රි ාකාරක  සහ ප්රිඑල ශතර සතජු ස බ් ධතාව් ක් ිබි  යුතු යේ. 
එක් එක් ්රි ාකාරකම සඳහා  වියේෂිත දර්ක සමිත්  ශයේක්ෂිත ප්රිඑල ලබාගැනීම උයදසා ව්යාපෘතියේ ඉටු 
කිරීමට නි මිත ්රි ාකාරක  සවිස්තරාත්මකව් විස්තර කල යුතු යේ. ව්යාපෘති ්රි ාකාරක  ව්ලට 
කා් තාව්් යේ (%), තරුණ තරුණි ් යේ (%), ශඩු ව්රප්රසාදලාී කණ්ඩා   (%) , ස්ව්යේශික ප්රජාව්්  (%), 
ව්නා් තර මත  ැයපෘන ප්රජාව්් යේ (%), සහාාගීත්ව්  හැකිතර  දුරට වියේෂිතව් දැක්වි  යුතු යේ.  

 

 

vii.තහවුරු කිරිජම් උපක්රම  නු ශධීක්ෂක ාට දර්ක තහවුරු කරගැනීමට හැකි ාව් ලබායදන යතොරතුරු 
ප්රාව් ්  යේ.  

 

e) ක්රියාකාත්මක කිරීජම් සසධසසම් හා කාල් වාමුඩ (IMPLEMENTATION PLAN AND TIMELINE)  
 

            පෘහලි්  ශමුණා ඇි නයාස  බල් න. (ඇමුණුම් 3) 
 

f) ිකාක්ෂයයාක හා ඇගයීම (MONITORING AND EVALUATION) 
 

ව්යාපෘති  ්රි ාත්මක ව්න ශතරතුරදී සහ ශව්ස්  වූ ව්යාපෘති  ශධීක්ෂණ  හා ඇගයීමට ඔබ සැලසු  කරන 
ආකාර  යමම යකොටස තුසදී විස්තර කර් න. ශධීක්ෂණ  හා ඇගයී  කටයුතු ව්ලට ප්රජා සාමාජික ්  
ස බ් ධ කරගැනීය  ශව්යතාව්  ගැන වියේෂ ශව්ධාන ක් ලබා යද් න. එ  ඉටුකරනු ලබන ආකාර  
සඳහ්  කර් න.  
 

යමහිදී පිළිතුරු දි  යුතු ප්රධාන ප්ර්න කිහිපෘ ක් ව්් ය් : 
 

 ්රි ාත්මක කිරීය  සැලැස්යමහි සඳහ්  පි ව්ර ්  හා වියේෂ ස් ධිසථ්ාන ් හි සාර්ථකත්ව්                               

ස බ් ධය ්  යමම ව්යාපෘතියේ  කාර්යාක සාධාර යාක  නිරීක්ෂණ  කර් ය්  යකයසේද? 

 

  ව්යාපෘතියේ  ශරමුණු සර්රා ග් නා  ආකාරය ්   ව්යාපෘතියේ  ්ල්පෑම් තක්යසේරු කර් ය්  යකයසේද? 
 

 ඔබ ලබාග් නා ප්රිචලාර මත පෘදන ව් ව්යාපෘති  ශතරමගදී ව්යාපෘති සැලැස්මට නිව්ැරදි කිරී  සහ සීරුමාරු 
කිරී  ව්ලට ඉඩ ලබායද් ය්  යකයසේද?  
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g) විජයේෂඥයාකධීජේ ල්සයිස්තුඩ (List of Experts) 
ව්යාපෘති කාල  ර්රාව්ටම තම්  යසේව්  කරන බව්ට කැමැත්ත ප්රකා කරන ලිපි ක් සමඟ සහාාගී ව්න 
වියේෂඥ ් යේ / ස පෘත් දා කයි් යේ ලැයිස්තුව්. 
ඉහසම ශධයාපෘන සුදුසුක , න  ශදාස  වියේෂඥ විෂ  ක්යෂේත්රයේ පෘසර්රුේද ඇතුළු එක් පිටුව්ක ජීව් 
දත්ත සටහන. 

 

5. ප්රජා සහාාිතත්ඩයාක  ප්රජා ්ල්මුළු ගසධීවීම (COMMUNITY PARTICIPATION/ EMPOWERMENT)  

 

ව්යාපෘති සාර්ථකත්ව්  පිළිබඳ ව්ඩාත්ම තීරණාත්මක දර්ක  ව්් ය්  ප්රජා සහාාිතත්ව්යේ ප්රමාණ යි. 
ප්රජාව් සමඟ ඔයේ ස බ් ධතාව්යේ ගුණාත්මකාාව්  සහ එ  ව්යාපෘති ය ෝජනාව් තුස පෘැහැදිලිව් ඉදිමේපෘත් 
කිරීමට ඇි හැකි ාව්, ශරමුදේ සැපෘයීය දී තීරණාත්මක සාධක ක් ව්නු ඇත. බලපෘෑමට ලක්වූ ප්රජාව්්  

නිය ෝජන  කරන පෘාර්ව්කරුව්් : (i) ව්යාපෘති සැලසු කරණ  සහ නිර්මාණ  කිරීම; (ii) ව්යාපෘති 

්රි ාත්මක කිරීම; සහ (iii) ව්යාපෘතියේ සලලතාව්  සහ බලපෘෑම උයදසා ශධීක්ෂණ  කිරීම හා ඇගයී  ව්ලට 
දා ක වූ/ දා ක වීමට බලායපෘොයරොත්තුව්න ආකාර  යමහිදී විස්තර කර් න. 
 

ජාික යමයහයු  කමිටු සාමාජික ් ට (NSC) තක්යසේරු කිරීමට හා විනිවිදාාව්ය ්  යුතුව් මුදේ යගවී  
නිර්යේ කිරීමට සැලසු  කස ප්රිලාී්  සංනයාව්ට සහ යකොපෘමණ මට්ටමකට ධාමේතා ව්ර්ධන  සිදුවී ඇත්ද 
 ් න තීරණ  කිරීම සඳහා ශනුගමන  කස යුතු ප්රියපෘෝෂණ ක්රම  කරුණාකර විස්තර කර් න 
(කරුණාකර ්රි ාකාරක  සැලැස්ම හා ශ ව්ැ  තුස යමම ්රි ාකාරක  සඳහා ශ ව්ැ  යව්්  කර් න) 
  

6.        ආයාකතිළක ධාරාරිතා ඩර්ධාර යාක (INSTITUTIONAL CAPACITY BUILDING)  
 

ය ෝජිත ව්යාපෘති ට ශදාසව් ඔයේ සංවිධානයේ ශව්යතා විස්තර කර් න. 
 

7.        ඩයාපි යජේ  යවසාවත්ඩයාක (SUSTAINABILITY)  
 

ශරමුදේ ලබන කාල සීමායව්්  පෘසුව් ව්යාපෘති ්රි ාකාරක  සහ ප්රිලාා පෘව්ත්ව්ායගන  න ආකාර  විස්තර 
කර් න. ශව්ම ව්ය ්  ව්සර යදකක කාල ක් සඳහා පෘසු විපෘර  කටයුතු සිදු කල යුතු . 

    

8.        ආයාකතිළක ිනුමස යයාක (CLEARANCE AND APPROVAL FROM AGENCIES)  
 

ආයාකත ජේ  ම ඇත  සත ිදහස ්

ව්න සංරක්ෂණ යදපෘාර්තය ් තුව්    

ව්නජීවී සංරක්ෂණ යදපෘාර්තය ් තුව්    

යව්රස සංරක්ෂණ යදපෘාර්තය ් තුව්     

මධයම පෘමේසර ශධිකාමේ     

ප්රායේය   යේක  කාර් ාල     

යව්නත්     
 

 

 

III. ප්ර යලල් පාදක ියාකඩසයාක (RESULTS BASED BUDGET) 
 

ව්යාපෘති ශ ව්ැ  UNDP GEF/SGP සහ ය ෝජනා කරන සංවිධාන  ශතර ිතවිසුය  යකොටසක් යේ. 
 

ව්යාපෘති ශ ව්ැ  සැකසීය දී සැලකි  යුතු ව්ැදගත් මුලධර්ම කිහිපෘ ක් පෘහත සඳහ් යේ. 
 

 ඔබ ශ ව්ැ  සකස් කිරීය දී  ථාර්ථව්ාදී ව්් න.  ථාර්ථව්ාදී යනොව්න ආකාරයේ ශඩු ශ ව්ැ ක් යම් ම, 
ඉතා ඉහස ශ ව්ැ ක් ව්යාපෘති  සහ ව්යාපෘති ය ෝජනාව් ශසමත් වීමට මග පෘාදනු ඇත. 
 

 ශ ව්ැ  තුස ව්යාපෘති කසමනාකරණ  සඳහා සහ පෘමේපෘාලන ට ශදාල වි ද  ඇතුසත් වි  යුතු යේ. 
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 ශ ව්ැ  විස්තර ඇි යකොටයසේ ඇි සංනයාව්් , ව්යාපෘති ය ෝජනායේ පිටකව්ර  තුස සහ ව්යාපෘති 
ය ෝජනාව් තුස ඇි සංනයා ව්ලට සමාන වි  යුතු යේ. 
 

සසල්කියාක යුතුයි: ඕ ෑම ිඩස්ථාඩක ිදාධ මූල්ය ඩාර්තා එක්සත් ජාතීධීජේ සාඩර්ධාර  ඩසටසනහජධී  
කාර්යාකාල්යාක ජඩත ඉයරරිපත් කධ යුතු ජප. ජම්ඩා ස්ඩාකා ඩ විගය යාක කිරීමන ල්ක්වියාක හසකි ිතව, ජපොදු 
ජතොවතුරු ්ඩන පත්වියාක හසකියාක. 

 

ය ෝජිත ශ ව්ැ  ඉදිමේපෘත් කිරීම සඳහා පෘහි්  ශමුණා ඇි නයාස  බල් න. (ඇමුණුම් 2) 
 

 

IV. ්සාකු ජතොවතුරු (BANK DETAILS)  
 

ශරමුදේ තැ් පෘත් කසයුතු බැංකු ිතණු  පිලිබඳ විස්තර (GEF/SGP ව්යාපෘතියේ ිතණුම යව්නම පෘව්ත්ව්ායගන 

 ාම ව්ඩාත් ය ෝගය යේ.) 
 

ිතණුය  නම :                           

ිතණු  ශංක  :                        

           බැංකුයව්හි නම හා ලිපින  :    
 

බැංකු ිතණුය  ශත්ස්  කරුව්්  යදයදනා ඔවු් යේ හැුනනු පෘත් ශංක සහ ඇි හැුනනු පෘයත් පිටපෘතක් 

ශමුණ් න. 
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ඇමුණුම් 1: ඩයාපි ය ප්ර යලල්, ිළමවුම්, දර්යක, පඩ ය  තත්ත්ඩයාක, ඉල්ක්ක හා ක්රියාකාකාවකම් ආයරයාක  
 

  

  
               දර්යක  

 
               ඉල්ක්කයාක  

 
     තහවුරු කිරීජම් උපක්රම   

 
      උපකල්ප  සහ ිඩදා ම් * 

ඉල්ක්කයාක  

 

 

 

    

ිවමුණු  

 

 

 

    

ප්ර යදා   

 

 

 

 

 

    

ක්රියාකාකාවකම්  

 

 

 

 

 

 

    

 

*ශව්දාන  ව්ලක්ව්ා ගැනීම සදහා සිදුකරන ය ෝජනා යව්නම යජද කි්  ඉදිමේපෘත් කර් න. ** කරුණාකර සුදුසු පෘමේදි ව්ගුව් සකසා ග් න  
 

 

 

 



 7 

 

ඇමුණුම් 2: ජයාකනජිත ියාකඩසයාක - ශ්රී ල්ාකා රුටකයාකල් 

විස්තවයාක GEF/SGP 

දායාකකත්ඩයාක 

උප 

එකතුඩ 

 වා. ජ ො. 

සාවිධාරා  

දායාකකත්ඩයාක 

උප එකතුඩ ප්රජා දායාකකත්ඩයාක උප එකතුඩ ජඩ ත් 

දායාකකත්ඩයාකධී 

උප එකතුඩ එකතුඩ 

a) ්රි ාකාරකම          

       1.1. උපෘ ්රි ාකාරකම           

       1.2. උපෘ ්රි ාකාරකම          

       1.3. උපෘ ්රි ාකාරකම          

උපෘ එකතුව්  XX,XXX.XX  XX,XXX.XX  XX,XXX.XX  XX,XXX.XX XX,XXX.XX 

          

b) ්රි ාකාරකම          

        2.1. ්රි ාකාරකම          

        2.2. ්රි ාකාරකම          

උපෘ එකතුව්  XX,XXX.XX  XX,XXX.XX  XX,XXX.XX  XX,XXX.XX XX,XXX.XX 

          

c) ්රි ාකාරකම          

        3.1.  ්රි ාකාරකම          

        3.2. ්රි ාකාරකම          

        3.3. ්රි ාකාරකම          

උපෘ එකතුව්  XX,XXX.XX  XX,XXX.XX  XX,XXX.XX  XX,XXX.XX XX,XXX.XX 

          

d) ්රි ාකාරකම          

        4.1. ්රි ාකාරකම          

        4.2. ්රි ාකාරකම          

        4.3. ්රි ාකාරකම          

උපෘ එකතුව්  XX,XXX.XX  XX,XXX.XX  XX,XXX.XX   XX,XXX.XX 

          

*5.   ව්යාපෘති  සඳහා 
ප්රචලාරණ   

  XX,XXX.XX      XX,XXX.XX 

*6.  ව්යාපෘති ස්ථානයේ 
ර්ව්රු සවිකිරීම  

**7. ප්රියපෘෝෂණ ක්රම  

 

X,XXX.XX 

        

XX,XXX.XX 

           උපෘ එකතුව්  XX,XXX.XX  XX,XXX.XX  XX,XXX.XX  XX,XXX.XX XX,XXX.XX 

8.    පෘමේපෘාලන වි ද   
 5% -7% 

         

ව්යාපෘති ස බ් ධීකරණ            

*** ශවිනි්චිතතා          

උපෘ එකතුව්  XX,XXX.XX  XX,XXX.XX  XX,XXX.XX   XX,XXX.XX 

මුළු එකතුව්  XXX,XXX.XX  XXX,XXX.X  XXX,XXX.X  XXX,XXX.XX X,XXX,XXX.XX 
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* ශයිතම 5 සහ 6 ශනිව්ාර්  ශව්යතා ව්න බව් කරුණායව්්  සලක් න.  ශයිතම 5 සඳහා පිමේව්ැ  ප්රදානලභි ා විසි්  දැමේ  යුතු යේ.  

** ජාික යමයහයු  කමිටු සාමාජික ් ට (NSC) තක්යසේරු කිරීමට හා විනිවිදාාව්ය ්  යුතුව් මුදේ යගවී  නිර්යේ කිරීමට සැලසු  කස ප්රිලාී්  සංනයාව්ට සහ 
යකොපෘමණ මට්ටමකට ධාමේතා ව්ර්ධන  සිදුවී ඇත්ද  ් න තීරණ  කිරීම සඳහා ශනුගමන  කස යුතු ප්රියපෘෝෂණ ක්රම  කරුණාකර ශ ව්ැ  ්රි ාකාරකමක් යලස 
ඇතුසත් කර් න. 

*** ශවිනි්චිතතාව් ්  5 - 10% ක් සලකා බලනු ලබ් ය්  ශදාස ව්් ය්  න  පෘමණි (ශවිනි්චිතතාව් ්  ඉේලා සිටින විට සවිස්තරාත්මකව් යතොරතුරු ලබාදීම 
ශව්ය යේ). 
කරුණාකර සුදුසු පෘමේදි ව්ගුව් සකසා ග් න. 
 

ක්රියාකාත්මක සසධසස්ම හා කාල් වාමුඩ (IMPLEMENTATION PLAN AND TIMELINE) 
 

එක් එක් ්රි ාකාරකම සඳහා ආවම්ාක යර යාකධී සහ ිඩසධී යර යාකධී ඇතුළුඩ ප්රධාරා  ක්රියාකාකාවකම් සහ ක්රියාකාකාවකම් ඩල් සධීධිස්ඨා  ිනුටකළිජඩලිධී යව්නම යේද ක 
විස්තර කර් න. විස්තර  තුස  කාර්   කුමක්ද, යකර් ය්  කව්දාද සහ කවුරු්  විසි්  කර් ය් ද   න යේව්ේ සඳහ්  වි  යුතු . ශදාස සි ළුම ව්ාර්තා, ව්යාපෘති 
සමායලෝචලන ්  සහ ඇගයී  ්රි ාකාරක  ද  ඇතුසත් කස යුතු .  

 

කාලරාමුව් සඳහා ශමුණා ඇි නයාස  ර්රව්් න. 
 

 

විස්තවයාක 

කාල්වාමුඩ  

ඩගකීම  

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16    

1. ්රි ාකාරකම                     

       1.1. උපෘ ්රි ාකාරකම                   

       1.2. උපෘ ්රි ාකාරකම                  

       1.3. උපෘ ්රි ාකාරකම                  

 

2. ්රි ාකාරකම 

                 

        2.1. ්රි ාකාරකම                  

        2.2. ්රි ාකාරකම                  

3. ්රි ාකාරකම                  

        3.1.  ්රි ාකාරකම                  

        3.2. ්රි ාකාරකම                   

        3.3. ්රි ාකාරකම                  

 

4. ්රි ාකාරකම 

                 

        4.1. ්රි ාකාරකම                  

        4.2. ්රි ාකාරකම                  

        4.3. ්රි ාකාරකම                  
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*5. ව්යාපෘති  සඳහා ප්රචලාරණ  

                 

*6. ව්යාපෘති ස්ථානයේ ර්ව්රු 
සවිකිරීම 

                 

** කරුණාකර සුදුසු පෘමේදි ව්ගුව් සකසා ග් න.
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Annex 1 
 

 

 

 

 

 

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

 

සාවිධාරා යාක ටකළි්ඳ විසත්ව 

 

1. සංවිධානයේ නම: 

 

2. සංවිධානයේ ලිපින  (කරුණාකර දිස්ත්රික්ක  සහ ප්රා.යේ. යකොට්ඨා  සඳහ්  කර් න) 

 

3. දුරකථන ශංක / විදුත් තැපෘැේ: 

 

4. සංවිධානයේ ලි ාපෘදිංචි ශංක  සහ ලි ාපෘදිංචි දින  (ලි ාපෘදිංචි සහික  ඉදිමේපෘත් කර් න) 

 

5. සංවිධානයේ ස්ව්ාාව්  (ප්රජා මුලික සංවිධාන/ රාජය යනොව්න සංවිධාන/ පෘර්යේෂණ සංවිධාන/ 

ජාතය් තර සංවිධාන ක ානාව්ක් යලස පෘව්ත්ව්ායගන  න  නාදී ව්ය ් ) 

 

6. සංවිධානයේ මුලික පෘරමාර්ථ  කුමක්ද? 

 

 

7. සංවිධාන  රාජය යනොව්න සංවිධාන සංසද ක යහෝ ජාල ක සාමාජිකත්ව්  දර් ය් ද?  

 

8. සංවිධානයේ ව්ුහ : 

 

9. සාමාජික ්  සංනයාව්: 

 

10. කාර් මණ්ඩල සාමාජික ්  සංනයාව් (කරුණාකර ව්ැටුේ ලබන සහ ස්යේච්ඡා යසේව්ක ්  යව්නම 

දක්ව්් න): 

 

11. කමිටු සාමාජික ් යේ න : 

 

12. සංවිධානයේ සමස්ථ පිමේව්ැ  යකොපෘමණද? 
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13. ඔබයේ ිතණු  ව්ාර්ෂිකව් විගණන  යකයර්ද? 

 

14. පෘසුිත  ව්සර 4 ඇතුසත බාහිර ශරමුදේ ලැබී ියේ න  ඒ පිළිබඳ විස්තර: 

 

15. සංවිධාන  මඟි්  ව්ර්තමානයේදී ්රි ාත්මක කරනු ලබන ්රි ාකාරක  කව්යර්ද? 

 

16. යමම ව්යාපෘති  ස බ් ධය ්  ව්ගම  දරන ර්ේගල ායේ විස්තර (උදා: නම, සුදුසුක  ආදී) 

 

17. ඔබයේ සංවිධානයේ පෘසුිත  ්රි ාකාරක  ව්ලි්  යමම ව්යාපෘති ට ශදාසව් ලැබූ වියේෂිත ශත්දැම ,  

පෘහත දැක්යව්න  කරුණු ද පෘදන  කරයගන දක්ව්් න.  

 

a) යේගුණික විපෘර් ාස ් ට ශනුව්ර්තන  වීමට ප්රජා ධාමේතාව්  යගොඩනැගීම. යම ට යේගුණ  ආශ්රිත 

ශව්දාන  පිළිබඳව් ප්රජාව්්  දැනුව්ත් කිරීම සහ ඒව්ාට මුහුණ දීය  උපෘා  මාර්ග ඇතුසත් යේ. 

b) යේගුණික විපෘර් ාස ව්ලට ශනුව්ර්තන  වීමට ශඩු වි ද  සහ ිරසාර ක්රමයේද සහ තාක්ෂණ ්  

යකයරහි ශව්ධාන  ය ොමු කරන ව්යාපෘති ්රි ාත්මක කිරීම 

c) පෘසාත් පෘාලන ආ තන, වියේෂය ්  ප්රායේය   යේක  කාර් ාල , කතෂිකර්ම/ යගොවිජන යසේව්ා 

යදපෘාර්තය ් තු, ව්ාමේමාර්ග, යව්රස සංරක්ෂණ යදපෘාර්තය ් තුව් සමඟ සමීපෘ ස බ් ධතා යගොඩනඟා 

ගැනීම. 

d) ප්රජා සහාාගීත්ව්  ව්ර්ධන  කර ගැනීම සහ ිරසාර පෘදනමක් මත සංව්ර්ධන හා පෘාමේසමේක ආරක්ෂණ 

ව්ැඩසටහ්  සඳහා කැපෘවීම 

e) දැනටමත් යේගුණික බලපෘෑ  ව්ලට මුහුණ දී සිටින වියේෂිත ප්රජාව්්  සමඟ ව්ැඩ කිරීම. වියේෂිත 

ප්රජාව්්  ය ෝජිත ව්යාපෘති  සඳහා ඉලක්කගත ප්රජාව්්  යලස මාර්යගෝපෘයේ සටහයනහි ශර්ථ දක්ව්ා 

ඇත. 

f) යමම ව්යාපෘති ට ය ොදාගැනීම සඳහා ය ෝජනා කරනු ලබන වියේෂිත තාක්ෂණ ්  සමඟ කටයුතු 

කිරීම. 
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Annex 2 
Evaluation Format for Project Proposals for Knowledge Management and Capacity Building 

of CSO partners  

 

Name of NSC Member: _________________________ 

 

 

Please mark each project on the criteria provided above, i.e. Criteria 1 – 5 on a scale of 0 – 10 

taking 0 as the lowest and 10 as the highest. 

  

1.  Outcomes/Outputs/Activities – Activities are in line with the stated outputs and demonstrates 

likelihood of achieving desired results.   

2.  Experience in Knowledge Management and Capacity Building – Demonstrate experience in 

building capacities of different levels of Civil Society Organizations (CSOs) who will be engaged in 

SGP work, experience in management and direction of CSOs to achieve results, experience in 

monitoring and evaluation of projects.  

3.  Knowledge on GEF/SGP and relevant GEF/Focal Areas – i.e. Bio Diversity, Land Degradation, 

Climate Change, Chemicals and International Waters etc.   

4.  Relevance of the expertise of the recommended team for the proposed work – Ability to provide 

technical assistance in the project implementation process, expertise in documenting lessons 

learnt/best practices and providing guidance to the CSOs as necessary. 

5.  Methodology – Clear explanation of the methodology that will be used to build capacities and 

produce knowledge products of the programme. 

 

                                                  Criteria 1 – 5          Scale 0 – 10 

 
N

o 

Project 

Title/Nam

e of NGO 

 

1. Activities are in line 

with the stated outputs 

and demonstrates 

likelihood of achieving 

desired results 

2.  Experience 

in Knowledge 

Management 

and Capacity 

Building work 

3. Knowledge on 

GEF/SGP and 

other relevant 

GEF/ Focal Areas 

4. Relevance of the 

expertise of the 

recommended team 

for the proposed 

work 

5. Methodology Total 

1   

 

      

2 

 

 

 

      

3 

 

 

 

      

4  

 

      

 


