
    

 

 

 

ජගත් පරිසර පහසුකම්/ සුළු මූල්යාධාර වැඩසටහන - ක්රියාකාරී අදියර 6   

(2017-2020)  

සුළු මූල්යාධාර වයාපෘති ල්ැබු රාජය නනාවන සංවිධාන/ ප්රජා මූල් සංවිධාන නවතින් 

ඔවුන්නේ උපායමාර්ගික මූල්ාරම්භයන් වැඩි දියුණු කරගැනීම සඳහා නයෝජනා කැඳවීම. 

 

I. පසුබිම 

 
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 පරිසර 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. 

 

ෙැනට එහි ක්රියාත්මක වන හයවන ක්රියාකාරී අදියගර්දී, සුළු මූලයාධාර වැඩසටහන මගින් ශ්රී ලංකාගේ 

ග ෝරා ත් භූ ෙර්ශන තුනක, ප්රජාව මූලික වූ පරිසර සංරක්ෂණ කටයුතු සිදුකිරීම සහ එය වඩාත් පුළුල් 

ගලස කළමනාකරණය කිරීමට අවස්ථාවක් ලබාගේ. ජ ත් පරිසර පහසුකම් (GEF), හයවන ක්රියාකාරී 

අදියගර් අරමුණ වන්ගන් පාරිසරික වශගයන් සංගේදී භූ ෙර්ශන තුනක් වන නකල්ස් සංරක්ෂණ 

වනාන්තරය සහ එහි ස්වාරක්ෂක කල්ාපය (buffer zone), මන්නාරම දූපනත්  සිට යාපනය දක්වා වූ 

නවරළබඩ කල්ාපය සහ නකාළඹ ආශ්රිත නතත්බිම් සංරක්ෂණය සඳහා වයාපෘති සැලසුම් කිරීම හා 

ක්රියාත්මක කිරීම තුළින් හා සාමුහික ක්රියාමාර්   ැනීම තුළින් භූ ෙර්ශන කළමනාකරණය හා 

සංරක්ෂණය සඳහා ප්රජා  මූල සංවිධාන සවිබල  ැන්ීමයි. ගමම ෙැන්ීම, හයවන ක්රියාකාරී අදියගර්දී 

(2017-2020), ඉහ  භූ ෙර්ශන තුල ජජව විවිධත්වය සංරක්ෂණය, නේශගුණ විපර්ගයාස 

වැල්ැක්වීම/අනුගතවීම හා භුමි හායනය වැල්ැක්වීම යන ප්රමුඛ ා ක්ගෂ්ර වල කටයුතු කිරීම සඳහා 

ලියාපදිංචි රාජය ගනාවන සංවිධාන/ ප්රජා මූලික සංවිධාන ගව  උපායමාර්ගික ගයෝජනා ඉදිරිපත් 

කිරීම සඳහා ආරාධනා කිරීමකි.   

 

II. අරමුණු: 

 

හයවන ක්රියාකාරී අදියගර්දී උපායමාර්ගික වයාපෘතීන්හි විෂය පථගේ අරමුණ වන්ගන් ශ්රී ලංකාගේ 

සුදුසුකම්ලත් ජාතික පාර්ශවකරුවන්ට පහ  ෙැක්ගවන කාර්යයන් ඉටු කිරීමට ඉඩ සලසා දීමයි: 

✓ පරිණ  සුළු මූලයාධාර වැඩසටහන් වල ප්රතිපත්ති වැඩිදියුණුව සඳහා ගත්මානු    ඒකාබේධ 

කිරීම  සහ/ ගහෝ  වඩාත් පුළුල් භූග ෝලීය ආවරණය සඳහා  සහගයෝ ය ෙැක්ීගමන් ගේශීය 

උත්සාහයන් සහ ග ෝලීය පාරිසරික ප්රතිලාභ අ ර සමීප සබඳ ා ඇතිකිරීම සහ වඩා වැඩි 

බලපෑමක් සිදුකිරීම; 

✓ සාර්ථක නගවෝත්පාෙනීය  ාක්ෂනයන් සහ ප්රගේශයන් අනුකරණය සඳහා ගේශීය රාජය 

ගනාවන සංවිධාන සහ ප්රජා මුලික සංවිධාන වල ධාරි ාවය ඵලොයි ගලස භාවි ා කිරීම; 

✓ වඩාත් ඉහල හැකියාවන් සහි  හවුල්කරුවන් සහ අරමුෙල් ප්රොනය කරන්නන්ග න් විශාල 

අරමුෙල් සපයා  ැනීමට සුළු මූලයාධාර වැඩසටහන සහ එහි හවුල්කරුවන්ගේ ධාරි ාව 

වැඩිදියුණු කිරීම; 
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✓ සුළු මූලයාධාර වයාපෘති වල තිරසාරභාවය සහ අනුකරණ හැකියාව ශක්තිමත් කිරීම;  

✓ නගවෝත්පාෙනීය ගවළඳගපාල යාන්රණයන්, මූලය ගමවලම් සහ විකල්ප ජීවගනෝපායන් 

සඳහා නියමු වයාපෘති සිදුකිරීම (එනම්, පරිසර පේධති ගස්වා සඳහා ග ීම්, පරිසර හි කාමී 

ණය, පුනරාවර් න අරමුෙල් සහ/ ගහෝ පිරිසිදු බලශක්ති  ාක්ෂණයන් සඳහා තිරසාර ගලස 

මුෙල් ගයෙීම); 

✓ වඩා විශාල ආවරණයක් සහි  වයාපෘති සැකසීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ ජාතික සහ 

ග ෝලීය අත්ෙැකීම් එක්ැස් කර ැනීම මඟින් සුළු මූලයාධාර වැඩසටහනට, ජ ත් පරිසර 

පහසුකම් හි පුර්ණ පරිමාණ වයාපෘති ආකෘතීන් සම  ගමන්ම අගනකුත් අරමුෙල් ප්රොනය 

කරන්නන්ග න් සහ රජගේ ආකෘතීන් සම  වඩාත් ඵලොයි ගලසින් සම්බන්ධ ීමට 

හැකියාව ලබාදීම.  

  

ශ්රී ලංකාගේ ක්රියාත්මකවූ සුළු මූලයාධාර වැඩසටහගන් නියමු අදියගර් සිට ක්රියාකාරී අදියර 5 ෙක්වා 

කාලය තුල සුළු මූලයාධාර ලබා ත් වයාපෘතිලාභීන්ට පමණක් ගමහි එක් එක් භූ ෙර්ශනය සඳහා එක් 

වැඩිදියුණු කළ උපායමාර්ගික වයාපෘතියක් බැගින් පිරිනැගමනු ඇ . එම උපායමාර්ගික වයාපෘතිගේ 

ක්රියාකාරකම් මන්නාරම, ගකාළඹ ගහෝ නකල්ස් යන භූ ෙර්ශන වලින් එකක අොල මාර්ග ෝපගේශ හා  

ලබාදී ඇති සංකල්ප වලට අනුකුල විය යුතු ගේ. ෙැනටමත් හයවන ක්රියාකාරී අදියර (OP6) යටගත් 

සුළු මූලයාධාර වැඩසටහන ගවතින් ප්රොනයන් ලබා න්නා සංවිධාන වලට ගමයට අයදුම් කිරීමට 

සුදුසුකම් ගනාලැගේ. ඉදිරිපත් කරනු ලබන වයාපෘති සඳහා ගවනත් මුලාශ්ර වලින්ෙ මූලය ොයකත්වය 

අනිවාර්ය වන අ ර, එය අොළ ආය න වලින් ලිඛි ව ලබාග න තිබිය යුතුය. 

උපායමාර්ගික වයාපෘති නයෝජනා 2019 ජනවාරි මස 5 වන දින නහෝ ඊට නපර, ජ ත් පරිසර පහසුකම් 

- සුළු මූලයාධාර වැඩසටහන, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන, අංක 202-204, 

ගබෞධාගලෝක මාව , ගකාළඹ 07 යන ලිපිනයට  ැපෑගලන් එවිය යුතුය. වැඩි විස් ර  සඳහා GEF/ 

SGP කාර්යාලය අම න්න. 

ග ෝරා න්නා ලෙ අගේක්ෂකයන් හට පමණක් GEF/SGP කාර්යාලය මගින් අම නු ඇති බව 

කරුණාගවන් සලකන්න. 

 

ජගත් පරිසර පහසුකම්, සුළු මූල්යාධාර වැඩසටහන පිළිබඳ වැඩිදුර නතාරතුරු, මාර්ගනගෝපනේශයන් සහ 

උපායමාර්ගික වයාපෘති නයෝජනා ආකෘති පත්රය http://gefsgpsl.org/ යන නවබ් අඩවිනයන් ල්බාගත 

හැක. 

 

http://gefsgpsl.org/

