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කාර්ය නිර්ණය සටහන 

මන්නාරම භූ දර්ශනය තුළ දැනුම් කළමනාකරණය  

ජගත් පාරිසරික පහසුකම් / සුළු මුල්යාධාරාර ඩැටසටහන (GEF/SGP)  
ක්රියාකාරි ියරයර     

 

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 සංරක්ෂණ 

ඩනාන්තරය සහ එහි ස්ඩාරක්ෂක කල්ාපය (buffer zone), මන්නාරම දූපතත්  සිට යාපනය දක්ඩා වූ 

තඩරළබට කල්ාපය සහ තකොළඹ ආශ්රිත තතත්බිම් 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 යුළද වන ිතර උපරි  ප්රොනය ඇ රිකානු ගඩොලර් 

25   ක් ගශ.  

 

ිරමුණ: මන්නාරම භූ දර්ශනය සඳහා දැනුම් කළමනාකරණය 

 

ග   වයාපතිගේ පර ාර්ථය වන්ගන්  න්නාර  ූ  ෙර් නය සඳහා ිං  සම්ුළර්ණ ධාරිතා වර්ධන 

පැගක්ජයක් ලබා   යි. GEF/ SGP හි 6 ගවනි ක්රියාකා අ ියරයර ප්රොනලාී  හුලල්කුවවන් 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 උසස් ි අ  

හරහා උපගශ න ක්රියාවලීන්වල ගය  , යථාර්ථවා  වයාපති සැකම , ෙැනු  කී නාකරණ සම්පත් 

 ාවිතය හරහා ප්ර ාණවත් ගතොරළදුව ප්රවාහයක් පවින බවට සහික ි අ , ජාතයන්තර සම්මුි 

 ාර්ග ෝපගශ යන්ට ිනුකූල වී ට උපාය ාර් යන් සකස් ි අ , ප්රිපල ්රහණය කර  ැනී  සහ 

පාරිසරික, ආර්ථික හා ස ාජීය බලපෑම් සහ ප්රවණතා තක්ගසේුව ි අ  යනා  කටයුළද වල ගය   ගශ.  

 

මන්නාරම භූ දර්ශනතේ දැනුම කළමනාකරණය තනි ඩයාපතියක් තල්ස සැල්තක්. GEF/ SGP ඩැටසටහතන් 

දැනුම කළමනාකරණය සඳහා තතෝරාගත් ආයතනය තහෝ රාජය තනොඩන සංවිධාරානය පහත සඳහන් ඇඟවුම් 

කාර්යයන් සිදුකළ යුතුතේ. 
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කාර්යය i: මන්නාරම භූ දර්ශනතේ දැනුම නිපැයුම්: 

 

i. සියලු  වර්  සහ කාණ්ඩ වල ෙැනු  නිපැයුම් එකළද ි අ  හා සංයුක්ත ි අ  සඳහා යාන්ත්රණයක් 
සැලසුම් ි අ , එනම් ඡායාරූප, වීඩිගයෝ ෙර් න, සාම්ප්රොයික ෙැනු  සතයාපනය, සහික ි අම්, 
සාර්ථක ක්ර ගශෙයන් සහ  න්නාර  ූ  ෙර් නගේ උ ත් පාඩම් ගල්ඛන ත ි අ . 

ii. ප්රජා  ට්ටගම් කාර්යයන් වලින් උ ත් පාඩම් සහ ලබා ත් ෙැනු  ජාික හා ජාතයන්තර GEF 
ප්රිපත්ි හා  ාවිතයන් වලට ෙැනුම්    සහ හුව ාුව ි අ  සඳහා පශධි සැලසුම් ි අ  සහ, 

iii. මන්නාරම භූ දර්ශනය ළදී  පහත කාර්යයන් ඉටු ි අ :  
 

 ප්රජාවන්, සංවර්ධන වතත්ිකයින් සහ ි ගනකුත් පාර් වකුවවන්ට ඉග න  තහැි, ප්රිනිර් ාණය 
කී හැි සහ සාර්ථක ක්ර ගශෙයන් ඉහී නැංවිය හැි ඉග නුම් ස්ථානයක් බවට වයාපතියක් 
පරිවර්තනය ි අ ට උපකා අ වන ෙැනුම් ගක්න්ද්රයක් ස්ථාපිත ි අ . 

 ජාික ක්රියාවලිය ළදී ප්රිනිර් ාණය ි අ ට සහ සංවර්ධනය ි අ ට වි වයක් ඇි වයාපති 
හඳුනා  ැනී . 

 ඉග නුම් හුව ාුවව සඳහා ජාලකරණය සහ උපගශ න පහසුකම් සැපයී . 

 GEF / SGP ප්රොනලාී න් විසින් සංවර්ධනය කරන ලෙ නවය ක්ර ගශෙයන් ප්රධාන ධාරාවට ග න 
ඒ ට පහසුකම් සැපයී . 

 සිශධි ිධයයන ආකතියක්  ාවිතා කර උ ත් පාඩම් ස ාගලෝචනය ි අ  හරහා ගතොරළදුව උකහා  
 ැනීග න් වයාපති ක්රියාවට නැංවීගම් ප්රිපල ඇ යී ට ලක්ි අම්  ත පෙනම් වූ හා ඒවාගේ GEF 
ගවත ඇි ොයකත්වය ග න්  ප්රාගශයය සංවර්ධන ිරමුණු සහ ස ාජ ප්රාේධනගේ සංවර්ධනයෙ 
ඇළදීත් ූ  ෙර් න  ට්ටගම් ප්රිොන ගවත ඇි ොයකත්වය  ත පෙනම් වූ  සංස්ගල්ෂණ වාර්තාවක් 
සකස් ි අ . 

 GEF ප්රමුඛතා ක්ගෂේත්ර සහ පාෙක ෙත්ත සඳහා ප්රකාිත ග ෝලීය ෙර් ක  ාවිතා කරමින් GEF හි 
ස ස්ත ිරමුණු සඳහා වයාපති වල ොයකත්වය ්රහණය කර  ැනී  සඳහා පාරිසරික හා ස ාජ 
ආර්ථික (ිොී පරියර) බලපෑම් තක්ගසේුවකරණ ආකතියක්  ාවිතා කරමින් වයාපති වල බලපෑ  
තක්ගසේුව ි අ . 

 ූ මිගේ ක්රියාත් ක SGP ක්රියාකාරකම් ප්රසිශධියට පත් ි අ  සඳහා GEF/ SGP කාර්යාලය සහ  
 ාධයගශ න් ිතර සමීප සම්බන්ධීකරණයක් පැවැත්වී  සහ එ  ක්රියාකාරකම් වල ෙත යතාව 
සඳහා පහසුකම් සැපයී ට සරල  ාධය කට්ටලයක් සකස් ි අ . 

 සාර්ථක වයාපතින් සඳහා ජාික හා ජාතයන්තර සම් ාන සඳහා නා ගයෝජනා ඉයරරිපත් ි අ ට 
සහාය වී . 
 

කාර්යය iii: මන්නාරම භූ දර්ශනතේ ඩයාපති මට්ටතම් ක්රියාකාරකම් සඳහා පහසුකම් සැපයීම 

i. වයාපති ිවසානගේ   බලපෑම් තක්ගසේුව ි අම් සහ ඇ යීම් සඳහා ිව ය වන එක් එක් වයාපති 
ස්ථාන වල සහ ප්රජාවන්ගේ සවිස්තරාත් ක පාෙක ෙත්ත ලබා ැනී  සඳහා වයාපති ප්රගශ  වලට 
විග ේෂිත ප්ර ්නාවලියක් සකස් ි අ . 

ii. ස්ත්රී ුළුවෂ ස ළදලිතතාවය, වයාපති ක්රියාකාරකම් වලට තුවණයින්ගේ සහ ආබාධිත 
ුළශ ලයින්ගේ සහ ාගීත්වය වැනි  ාතතකා පිළිබඳව ප්රජාවන්ට උපගෙස්   . 

iii. සිදුකරන ලෙ කාර්යයන් නි අක්ෂණය ි අ  සඳහා සංවිධානය කරන ක්ගෂේත්ර චාරිකා ිතරළදර   

ප්රවාහන, නවාතැන් හා ිොී ග වීම් සඳහා පහසුකම් සැලමග න් තාක්ෂණික උපගශ ක 
කණ්ඩායම් සා ාජිකයින්ට සැපයුම් සහාය ලබා  . 

iv. SGP වාර්ෂික ිධීක්ෂණ වාර්තාව සඳහා වයාපති ක්රියාත් ක ි අ  සහ වයාපති ප්රිපල පිළිබඳ 
ෙත්ත  බඩාවක් පවත්වාග න යා . 

 

තකොන්තේසි 

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. 
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iii. ියදුම්පත් ගතෝරා  ැනීගම් ක්රියාවලිය සම්බන්ධගයන් ගතෝරා ත් ිගේක්ෂකයාට ිසියම් 

 ැටළුවක් ඇත්නම්, GEF/ SGP කාර්යාලයට ෙැනුම්    සඳහා ියදුම්කුවට ෙැනුම්  ගම් ලිපිගේ 
සිට සි ගෙකක කාලයක් ලබා   ඇත. ග   කාලම ාගවන් පසුව ඇි වන  ැටළු ජාික 
ග ගහයුම් කමිටුව  විසින් ස ාගලෝචනය ගනොකරනු ඇත. 

 

ඇමිණුම 1.  

6 වන ක්රියාකා අ ි යරයර යටගත්  න්නාර  සිට යාපනය ෙක්වා ූ  ෙර් නය ළදී වර්ත ානගේ වයාපති හයක් 

(6) ක්රියාත් ක වන ිතර ඒවා පිහිටා ඇත්ගත්; 

 ගවඩිතලිශ 

 නානත්තාන්  

  ාන්තායි ෙකුණ  

 කශතරිමුගණ් 

  ල්වළදඔය සිට ුළනරින් ෙක්වා  

 තගල් න්නාර  

 ිරන්චි  

 ග ොට්ටයන්කුලම්  

 ුළනගවලි  


