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කාර්ය නිර්ණය සටහන 

මන්නාරම භූ දර්ශනය සඳහා ව්යාපෘති යයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම.  

ජගත් පාරිසරික පහසුකම් - සුළු මුල්යාධාර ව්ැඩසටහන (GEF/SGP)  

ක්රියාකාරි අදියර 06  
 

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

ග ෝලීය සංවර්ධන ජාලයයි. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන, 

ජ ත් පාරිසරික පහසුකම්/ සුළු මූලයාධාර වැඩසටහන (GEF/ SGP) යනු රාජය ගනාවන සංවිධාන සහ ප්රජා 

මූල සංවිධාන විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන පරිසර සංරක්ෂණ වැඩසටහන් සඳහා මුලයාධාර ලබාගෙන 

යාන්රණයකි. 

 

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

අධිගරේණි ත රටවල් වල වැඩසටහන් (Upgrading Country Programmes- UCP) මඟින් එම රටවල් වල 

සමහර ක්ගෂේරයන් සහ භූ ග ෝලීය ප්රගේශ තුළ සුළු මූලයාධාර වැඩසටහගන් අත්ෙැකීම්, එම රටවල් වල 

ගහාඳින් දියුණු වූ සිවිල් සමාජයන් සහ ගවළඳගපාල ජාලයන් වල සාර්ථකත්වය ගයාො නිමින් ප්රජා පාෙක 

භූ ෙර්ශන ප්රගේශය වඩාත් පුළුල් ගලස ගයාො ැනීමට අවසේථාවක් ලබාගේ.  

 

ගමම වැඩසටහන තුළින් පාරිසරික වශගයන් සංගේදී භූ ෙර්ශන තුනක් වන නකල්ස් සංරක්ෂණ ව්නාන්තරය 

සහ එහි ස්ව්ාරක්ෂක කල්ාපය (buffer zone), මන්නාරම දූපයත්  සිට යාපනය දක්ව්ා වූ යව්රළබඩ කල්ාපය 

සහ යකාළඹ ආශ්රිත යතත්ිම් තුළ ග ෝලීය පාරිසරික ප්රතිලාභ සහ තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා අනුවර්තීය භූ 

ෙර්ශන කළමනාකරණය තුළින් සමාජීය, ආර්ික සහ පාරිසරික තත්වයන්ට ඔගරාත්තුදීම සඳහා වයාපෘති 

සැලසුම් කිරීම, ක්රියාත්මක කිරීම හා ඇ යීම සඳහා සාමුහික ක්රියාමාර්   ැනීම සඳහා ප්රජා මූල සංවිධාන 

වලට හැකියාව ලබාගේ. 

 

යමම දැන්ීම මන්නාරම භූ දර්ශනය තුළ සංරක්ෂණ කටයුතු සිදුකිරීමට ව්යාපෘති යයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම 

සඳහා ආරාධනා කිරීමකි. ගමම භූ දර්ශනය තුළ සංරක්ෂණ කටයුතු සිදුකිරීමට මූල්ය ප්රොනලාභීන් 

තිගෙගනකු ගතෝරා ැනීමට නියමිත අතර, මූල්ය ප්රොනලාභීන් විසින් අොළ භූ ෙර්ශනගේ ක්ගෂේර 

කාර්යාලයක් පවත්වාග න යා යුතු වන අතර, උපරිම මූලය ප්රොනය ෙළ වශගයන් ඇමරිකානු ගඩාලර් 

30000ක් ගේ.  

 

මාන්තායි දකුණ, මඩු, නානත්තාන්, මන්නාරම (මන්නාරම් දිස්ික්කය) සහ පූයන්කරි (කිලියනාච්චි 

දිස්ික්කය) යන ප්රායේශීය යල්කම් යකාට්ඨාශ ව්ල්ට අයත් මන්නාරම සිට යාපනය දක්ව්ා වූ භූයගෝලීය 

කල්ාපය තුළ මන්නාරම භූ දර්ශනය පිහිටා ඇත. 

 

ගමම භූ ෙර්ශනය තුල ගමෝය, කලපු, මඩතැනි, ගවරළ තීරය, වැලිකඳු, වනාන්තර (නිවර්තන වියළි-මිර 

සොහරිත වනාන්තර, නිවර්තන කටු පඳුරු හා ලඳු කැලෑ) වැනි විවිධාකාර හා විචිරවත් පරිසර පේධතිවලින් 

සමන්විත ගේ. තවෙ, සා ර ප්රගේශය (seascape) ගකාරල්පර, මුහුදු පැලෑටි තණබිම්, මුහුදු තෘණ ගමන්ම 

ලවණ වගුරුබිම් හා අන්තර් උෙම් ප්රගේශ වල සැලකියයුතු ජජව විවිධත්වයක් ඇති කගඩාලාන වලින්ෙ 

සමන්විත ගේ. විවිධ පරිසර පේධති සහ ඉහළ ජජව විවිධත්වය හැරුණු විට ගමම ප්රගේශය ආහාර, ජලය, 
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ෙැව, ගපෝෂක චක්රීයකරණය, පාංශු හා ජල සංරක්ෂණය,  ංවතුර පාලනය ගමන්ම සංසේකෘතික හා 

විගනෝොසේවාෙ කටයුතු සඳහා උපකාර ගවමින් වැෙ ත් පාරිසරික ගසේවාවන් සපයනු ලැගේ. වසර 30ක යුෙ 

සමගේදී පීඩාවට පත්වූ ප්රජාවන්ගේ ජීවගනෝපායන් සහ තිරසාරත්වය සඳහා ගමම පරිසර පේධතීන් මහත් 

රුකුලක් ගේ. එබඳු බාධාවන් නිසා ගබාගහෝ පර්ගේෂණ හා සංවර්ධන කටයුතු ගමන්ම ජජව විවිධත්වය, 

ඉඩම් භාවිතය ආදිය පිළිබඳ අධයයනයන් සිදුකිරීමට ගනාහැකි වී ඇත. රටතුල අඩුගවන්ම ගවනසේකම් වලට 

භාජනය වූ පරිසර පේධති කිහිපයක් ගමම ප්රගේශය තුල හමුවන අතර, එම පරිසර පේධති කෘෂිකාර්මික, 

මානව ජනාවාස හා වාණිජ කටයුතු සඳහා ඇවසි වන ඉඩම් සඳහා වූ වැඩිවන ඉල්ුම ගහේතුගවන් තර්ජනයට 

ලක්ව ඇත. 

 

හඳුනාගත් ප්රමුඛතා ක්යෂ්ත්රයන්: ජල සුරක්ෂිතතාවය වැඩිදියුණු කිරීම, කුඩා එල්ලං ා පේධති/ ඇල මාර්  

පුනුරුත්ථාපනය/ අුත්වැඩියාව, පාංශු සංරක්ෂණය, පාංශු හා ජලගේ ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කිරීම, 

පාංශු කාබනික තත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, වැසි ජලය එකතු කිරීම, කෘෂි පරිසරය සහ තණබිම් 

පුනුරුත්ථාපනය, පාරිසරික විවිධත්වය සංරක්ෂණය සහ සමුද්රීය ජජව විවිධත්වය වැඩිදියුණු කිරීම. 

 

ඔබගේ ගයෝජිත වයාපෘතිය තිරසාර සංරක්ෂණ ආකෘතියක් සකසා  ැනීම සඳහා රාජය බලධාරීන්, ප්රජාවන්, 

සංරක්ෂණ කණ්ඩායම් සහ ගපෞේ ලික අංශය වැනි ප්රධාන පාර්ශවකරුවන් සමඟ ශක්තිමත් සම්බන්ධතා 

ග ාඩනඟා  ැනීමට අගේක්ෂා කළ යුතුය. ව්යාපෘතිය සෘජුව් (ආයයෝජන හා බල්පෑම හරහා) පහත 

දැක්යව්න දර්ශකයන්ට දායක විය යුතුය; 

 

 අව්ම ව්ශයයන් හායනයට ල්ක්වූ යතත්ිම් යහක්ටයාර 500ක් පුනුරුත්ථාපනය ී තිබීම. 

 අව්ම ව්ශයයන් යහක්ටයාර 100ක් තුළ නැව්ත ව්නව්ගාව් යහෝ යගාවියන් විසින් කළමනාකරණය 

    කරනු ල්බන ස්ව්භාවික ව්නාන්තර පුනර්ජනනය ී තිබීම.  

 අව්ම ව්ශයයන් යහක්ටයාර 100ක භූමිය ව්ඩාත් උිත පාංශු සංරක්ෂණ ක්රම සහ කෘෂි ව්න ව්ගා මඟින් 

පුනුරුත්ථාපනය ී තිබීම.  

 අව්ම ව්ශයයන් කෘෂිකාර්මික ඉඩම් යහක්ටයාර 100ක යභෝග ජානමය සම්පත් සංරක්ෂණය සහ/යහෝ 

එල්දායිතාව්ය සහ තිරසාරත්ව්ය ව්ර්ධනය කරන කෘෂි - පාරිසරික භාවිතයන් සිදුීම. 

 

සෑම ව්යාපෘති ස්ථානයකම යමම යහක්ටයාර අගයන් සාක්ෂාත් කරගන්යන් යකයස්ද යන්න කරුණාකර 

සවිස්තරාත්මකව් සඳහන් කරන්න. රජයේ ඉඩම්ව්ල් ව්ැඩ කරන්යන් නම් රජයේ ආයතනව්ලින් ල්බා ගත 

යුතු අනුමැතීන් අව්ශය යේ. 

 

යකාන්යේසි  

i. ලියාපදිංචි රාජය ගනාවන/ සිවිල් සමාජ සංවිධාන වලට වයාපෘති ගයෝජනා එවිය හැකිය. 

ii. රාජය ගනාවන/ සිවිල් සමාජ සංවිධානගේ සාමාජිකයන්ගේ, තාක්ෂණික විේවතුන්ගේ, 

උපගේශකවරුන්ගේ  සහ ක්ගෂේර නිලධාරීන්ගේ  නම් ලැයිසේතුව සම්බන්ධ කර ැනීගම් ගතාරතුරු 

ෙ සමඟ වයාපෘති ගයෝජනා ඉදිරිපත් කරන අවසේථාගේදී GEF/ SGP කාර්යාලයට ඉදිරිපත් කළ යුතු 

ගේ.   

iii. හයවන ගමගහයුම් අදියර යටගත් ෙැනටමත් අරමුෙල් ලබා න්නා සංවිධාන ගම් සඳහා අයදුම් 

කිරීමට සුදුසුකම් ගනාලබයි. 

iv. අයදුම්පත් ගතෝරා ැනීගම් ක්රියාවලිය සම්බන්ධගයන් ගතෝරා ත් අගේක්ෂකයාට කිසියම් 

 ැටළුවක් ඇත්නම්, GEF/ SGP කාර්යාලයට ෙැනුම් දීම සඳහා අයදුම්කරුට ෙැනුම් දීගම් ලිපිගේ සිට 

සති 2ක කාලයක් ලබා දී ඇත. ගමම කාලසීමාගවන් පසුව ඇති වන  ැටළු ජාතික ගමගහයුම් 

කමිටුව විසින් සමාගලෝචනය ගනාකරනු ඇත. 

 


