ප්රජා උපදේශකත්වය / ප්රජාවදේ උපදේශන ලබා ගැනීම සඳහා වාර්තාකරණ ආකෘතිය - උප සංරචක 2a-ESCAMP

පරිසර පද්ධති සංරක්ෂණ හා කළමනාකරණ ව්යාපෘතිය
උප සංරචක 2a යටතේ ප්රජා උපතද්ශන ව්ාර්තාකරණ සහ ව්යාපෘති තයෝජනා ඉදිරිපේ
කිරීම සඳහා වූ ආකෘතිය.
(සැලකිය යුතුයි : දමම වාර්තාව පරිසර පේධති සංරක්ෂණ හා කළමනාකරණ වයාපෘතිදයහි අනු
සංරචක 2-a "ජීවදනෝපාය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ස්වභාවික සම්පත් තිරසාර භාවිතය” යටතට
අයත්

දවයි.

අනු

සංරචක

2-a

යටදත්

දයෝජිත

වයාපෘති

ක්රියාකාරකම්

සඳහා

විවිධ

පාර්්වකරුවන්දගන් විද්ෂදයන්ම ප්රජාවදගන් ලබාගත් දතාරතුරු මත, එකඟතාවයන්
ලබාගැනීම ප්රජා උපදේශනයන් හි මුලික අරමුණ දේ. දමම වාර්තාදේ සංයුතිය, වන සංරක්ෂණ
දෙපාර්තදම්න්තුව හා වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තදම්න්තුව යටදත් ඇති රක්ිත ප්රදේශ (Protected
Area) ආශ්රිතව ජීවත්වන ප්රජාවදේ ජිවදනෝපාය සංවර්ධනය සඳහා අවශය කුඩා පරිමාණදේ
සැලසුම්වලින් (Community Action Plans/Micro Plans) සමන්විත විය යුතුය. ආශ්රිත ප්රජාවදේ
ජීවදනෝපාය සංවර්ධනය කිරීම මගින් රක්ිත ප්රදේශ වලට ඔවූන්දගන් සිදුවන බලපෑම අවම කිරීම
ප්රධාන අරමුණ දේ. එබැවින් තේ යටතේ තයෝජනා කරනු ලබන සෑම ක්රියාකාරකමක්ම
රක්ිත ප්රතද්ශ ව්ල සංරක්ෂණය හා සබැඳියාව්ක් පැව්තීම අතයව්ශය තේ).
1.0 රක්ිත ප්රතද්ශ හැඳින්වීම
(දමම දකාටදසහි රක්ිත ප්රදේශය පිළිබඳ දකටි සරළ විස්තරක් ඇතුළත් විය යුතු අතර සියළු
ජජව විවිධත්ව ෙත්ත ඇතුළත් කිරීම අව්ශය තනාතේ (ඒ පිළිබඳව සවිස්තරාත්මකව 3a උප
සංරචකය සඳහා ඉදිරිපත්දකාට ඇති උප වයාපෘති දයෝජනාවන් හි ෙක්වා ඇත). ඒ අනුව දපාදුදේ
අොල රක්ිත ප්රදේශදයහි යහපැවැත්ම සඳහා තර්ජනයක් දලස හඳුනාගත් ප්රධාන බලපෑම්,
ස්වාරක්ෂක කලාපදේ ජනයාදගන් ඇතිවන බලපෑම්, ඒවා අවම කිරීම සඳහා

අොල

පාර්ශවකරුවන්දේ ොයකත්වය දවන් දවන්ව දකටිදයන් විස්තර කල යුතුය).
1.1 ග්රාමය පිළිබඳ තතාරතුරු
(දමම දකාටදසහිදී අොල ප්රජාව දහෝ ග්රාමය දතෝරාගැනීමට දේතු වූ සාධක පැහැදිලිව ෙැක්විය
යුතුය. අොල ප්රදේශය අයත් ප්රාදේශීය දේකම් දකාට්ඨාශය, ග්රාම නිලධාරී දකාට්ඨාශය ඇතුළත්ව
දතෝරාගත් ප්රජාව දහෝ ග්රාමදයහි ඉතිහාසය පිළිබඳ සරල සහ දකටි විස්තරයක් ෙ සවිස්තරාත්මක
සිතියම් සහිත භූදගෝලීය දතාරතුරු හා කාලගුණික ෙත්තයන්, පුරාවිෙයාත්මක ස්ථාන ෙ, රජදේ
කාර්යාල සහ අදනකුත් වැෙගත් දතාරතුරු සහිතව ප්රජාව විසින් නිර්මාණය කරනලෙ සරල
සිතියමක්, දමම අංශය යටදත් දකටිදයන් විස්තර කල යුතුය).
1.2 ග්රාමීය ප්රජාව්තේ සමාජ ආර්ික හා සංස්කෘතික පසුබිම
(දමහිදී අවධානය දයාමු කරන දතාරතුරු අතර ජනගහන දතාරතුරු ඇතුළත් දේ. එය පුමිතිරි
වුහය අනුව, වයස් කාණ්ඩ අනුව (0-5, 6-18, 19-55 සහ අවුරුදු 55 ට වැඩි), සහ ආගම් අනුව ෙ වර්ග
කළ හැක. එදස්ම අොල ප්රදේශදේ සමාජ-ආර්ික පසුබිම පිළිබඳ සාරාංශයක් ෙ ඇතුළත් කළ
හැකිය. එහිදී නිවාස වර්ීකරණයක්1, ප්රධාන ආොයම් මාර්ග පිළිබෙ විග්රහයක්, පවුල සඳහා
ආොයම් උත්පාෙනදේදී පුරුෂ හා කාන්තා කාර්යයභාරය, විදුලි ජනන ප්රභවයන් සහ ඉහුම් පිහුම්
1

දමම වර්ීකරණය ක්රම තුනක් යටදත් ෙැක්විය හැකිය ඒ අනුව බිත්තිය සෑදීමට දයාො ගන්නා ද්රවය මත පෙනම් ව

(ගදඩාේ, සිදමන්ති ගේ, කටුමැටි බිත්ති, දපාේ අතු/තේ අතු සහ ෙැව) දගබිම් අනුව (ටයිේ, සිදමන්ති, දකාන්ීට්, මැටි
සහ දගාම මිශ්ර, වැලි සහ ෙැව), වහදේ ස්වභාවය අනුව (උළු, ඇස්බැස්දටෝස්, ටින් ෂීට්, දපාේ අතු/ තේ අතු හා දකාන්ීට්)
යනුදවනි.

1

ප්රජා උපදේශකත්වය / ප්රජාවදේ උපදේශන ලබා ගැනීම සඳහා වාර්තාකරණ ආකෘතිය - උප සංරචක 2a-ESCAMP

සඳහා භාවිතා කරන ඉන්ධන සහ ඉන්ධන ප්රභව2 ආදී දතාරතුරු දමහිදී දකටිදයන් විස්තර කල
හැකිය. දමම දකාටදසහිදී ප්රස්තාර දහෝ වගු දයාොදගන ෙ විස්තර කළ හැකිය).
1.3 ග්රාමතේ යටිතල පහසුකේ විස්තරය
(දමහිදී

විදුලිය

පරිදභෝජනය,2 පානීය

ජල

සැපයුම්

හා

(ගුණාත්මකභාවය හා පවතින ස්වභාවය), වැේ / දපාකුණු

ඒවාදේ

ප්රභව

සහ අදනකුත් ජල

සහ

ප්රමිතීන්

මාර්ගයන්හි

තත්ත්වය , මාර්ග පේධතීන්දේ තත්ත්වය, දගාඩනැගිලි සඳහා භාවිතා කරන ඉදිකිරීම් ද්රවය1 සහ
3

අදනකුත් දපාදු යටිතල පහසුකම් පිළිබඳව විස්තර කල යුතුය).
1.4 ප්රජාව් මුහුණ තෙන අභිතයෝග
(දමම විස්තරදේදී රක්ිත ප්රදේශ ආශ්රිත ප්රජාව මුහුණ දෙන අභිදයෝග වාර්තා කිරීම සඳහා පහත
සඳහන් වගුව භාවිතා කල හැකිය. දමම අභිදයෝගයන් දලස පානීය සහ කෘිකාර්මික කටයුතු
සඳහා ජලය හිඟ කම, අලි / වන සතුන් විසින් ජිවිත/නිවාස/ ජීවදනෝපාය මාර්ග විනාශ කිරීම, ග්රාමීය
නිෂ්පාෙන සඳහා දවළඳපල ප්රදේශය අවම වීම, හා දුර්වල මාර්ග පේධතීන් දහෝ මාර්ග පේධති
දනාමැතිවීම යනාදිය විස්තර කල යුතුය.
අභිදයෝගය/අභිදයෝග මූලික දේතුව/
දේතූන්

ේවිතියික
දේතුව/
දේතූන්

වත්මන්
මැදිහත්වීම
/ප්රජාවදේ
ප්රතිචාරය

ප්රජාව විසින්
දයෝජනා කරන
/ඉේලා සිටින
මැදිහත්වීම

අවශය නම් දේළි එක් කරන්න
1.5 රක්ිත ප්රතද්ශ ආශ්රිත ප්රජාව්තේ ස්ව්භාවික සේපේ භාවිතය
(දම් යටදත් වර්තමානදේ භාවිතා කරන ෙැව සහ ෙැව දනාවන නිෂ්පාෙන, එනම් ඉදිකිරීම් අමුද්රවය
දලස වැලි නිස්සාරණය කිරීම / ෙර / වන සහ ස්වාභාවික සම්පත් මත පෙනම් වූ අතිදර්ක
ජීවදනෝපාය ක්රියාකාරකම් යනාදිය විස්තර කල හැකිය).
ස්වභාවික සම්පත

භාවිතා කරන්දන්
කුමක් සෙහාෙ

භාවිතා කරන
ආකාරය

භාවිතා කරන පවුේ
ගණන

අවශය නම් දේළි එක් කරන්න
(දමම වගුවට අමතර දතාරතුරු සපයිඉමට අවශය වූ විට එය සවිස්තරාත්මකව ෙක්වන්න)

1.6 ක්රියාකාරී ග්රාමීය ප්රජාමුල සංවිධාන (CBO)

2දමම

වර්ීකරණදේදී ජාලක විදුලි බලය, සූර්ය බලශක්තිය, බැටරි විදුලි බලය, විදුලි ජනන යන්ර සහ භූමිදතේ
යනාදිය දකදරහි අවධානය දයාමු කරන්න.
3
දමම විස්තරදේදී නල ජල සැපයුම, දපෞේගලික ළිඳ, දපාදු ළිඳ, නල ළිං, වැව / දපාකුණ සහ අදනකුත් ජල මුලාශ්ර දලස
වර්ග දකාට විස්තර කල හැකිය.

2

ප්රජා උපදේශකත්වය / ප්රජාවදේ උපදේශන ලබා ගැනීම සඳහා වාර්තාකරණ ආකෘතිය - උප සංරචක 2a-ESCAMP

(ෙැනට ක්රියාකාරී ග්රාමීය ප්රජාමුල සංවිධාන පිළිබඳව ලියාපදිංචි අංක සහිතව දකටි විස්තරක් ෙ,
එනම් සාමාජිකයින් සංඛ්යාව, අවශය සම්පත් හා ප්රජාමුල සංවිධානය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා
අවශය පුහුණු වැඩසටහන් පිළිබඳ දකටි විස්තරක් සහ දවනත් විද්ෂ දතාරතුරු දමහිදී විග්රහ
කල හැකිය. එදස්ම දම් යටත් ග්රාමීය ප්රදේශ තුළ ක්රියාත්මක වන අවිධිමත් සංවිධාන පිළිබඳ විස්තර
ෙ ඇතුළත් කල හැකිය.)
සංවිධානදේ නම

ලි. ප. අංකය

සාමාජික ගණන

සිදුකරන
කාර්යයන්

දවනත් විස්තර

අවශය නම් දේළි එක් කරන්න
(දමම වගුවට අමතර දතාරතුරු සපයිඉමට අවශය වූ විට එය සවිස්තරාත්මකව ෙක්වන්න)

1.7 පව්ේව්න ලෙ ප්රජා උපතද්ශන රැස්ීේ හා ව්ැඩමුළු
(දම් යටදත් වසරක් ඇතුළත වන සංරක්ෂණ, දහෝ දවනත් රාජය / රාජය දනාවන සංවිධාන විසින්
ග්රාමීය ජීවදනෝපාය සංවර්ධනය සඳහා පවත්වනු ලැබූ ප්රජා උපදේශන රැස්වීම් හා වැඩමුළු පිළිබඳ
විස්තර ෙැක්විය හැකිය).
අංකය

සංවිධානය

පවත්වන ලෙ රැස්වීදම් /
වැඩමුළුදේ අරමුණ

ප්රිපලය / ප්රතිොනය

අවශය නම් දේළි එක් කරන්න
2. ජීව්තනෝපායන්ව
(දමම දකාටස ඉතා වැෙගත් දේ, එබැවින් කරුණාකර සවිස්තරාත්මක දතාරතුරු ලබා දෙන්න)
2.1 ග්රාමීය ප්රජාතේ ප්රධාන ජීව්තනෝපාය
අංකය ජීවදනෝපාය වර්ගය

සම්බන්ධිත පවුේ ගණන

අවශය නම් දේළි එක් කරන්න
2.2 ෙැනට පව්තින ජීව්තනෝපාය ආශ්රිත ගැටළු
අංකය ජීවදනෝපාය
වර්ගය

සම්බන්ධ ගැටළු / ප්ර්න /
සීමාවන්

අවශය ආධාර / අවශය
සම්පත්

අවශය නම් දේළි එක් කරන්න
2.3 ප්රජා උපතද්ශකේව්ය තුළින්ව හඳුනාගේ නව්මු උපායමාර්ග/ විකල්ප ජීව්තනෝපාය
සංව්ර්ධන ක්රියාකාරකේ
3

ප්රජා උපදේශකත්වය / ප්රජාවදේ උපදේශන ලබා ගැනීම සඳහා වාර්තාකරණ ආකෘතිය - උප සංරචක 2a-ESCAMP

(පහත ෙැක්දවන වගුදේ ප්රජාව විසින් දයෝජනා කරණ ලෙ / හඳුනාගත් / ඉේුම් කරන ලෙ සියුම
ජීවදනෝපාය ක්රියාකාරකම් ඇතුළත් කලයුතු අතර කිසියම් නිර්ණායකයන් මත පෙනම්ව
ජීවදනෝපාය ක්රියාකාරකම් දතෝරාගැනීම අවශය දනාදේ)

අංකය

හඳුනාගත් නව ජිවදනෝපාය ක්රමය

පවුේ හා පුේගලයින්
සංඛ්යාව

අවශය නම් දේළි එක් කරන්න
2.4 ජීව්තනෝපාය මාර්ග ව්ැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ප්රජා සංව්ර්ධන තයෝජනා / තපාදු යටිතල
පහසුකේ තහෝ තව්නේ අව්ශයතා
(දමහිදී කුඩා පරිමාණදේ ප්රදේශ මාර්ග සංවර්ධනය, ග්රාමීය වැේ/කුඩා වැේ පුනරුත්ථාපනය,
අදලවිකරණ ස්ථාන සංවර්ධනය දහෝ ඒ හා සමාන දවනත් දයෝජනා ලැයිස්තුගත දකාට
දකටිදයන් විස්තර කරන්න. දකදස් දවතත්, ESCAM වයාපෘතිය මගින් රසායනික ද්රවය /
කෘමිනාශක දහෝ වේ නාශක මිලදී ගැනීම, ඉඩම් මිලදී ගැනීම හා ක්ුද්ර මුලයකරණ කටයුතුවලට
මුෙේ දයෙවුම්, ආදිය සඳහා මුලය ප්රතිපාෙන සපයන්දන් නැත).

3. සිතියේකරණය
3.1 සමාජ සිතියේකරණය
(දමහිදී අොල ග්රාමය තුළ පවතින නිවාස සහ අදනකුත් සමාජීය යටිතල පහසුකම්, දනාඑදස් නම්
නිවාස, පන්සේ, ගබඩා, වී දමෝේ, පාසේ, අඩිපාර, මාර්ග, ජල සම්පාෙන දයෝජනා ක්රම, වාරිමාර්ග
හා විදනෝොත්මක පහසුකම් ආදිය ෙැක්වූ සිතියම් දහෝ ෙල රුප සටහන් ඉදිරිපත් කල හැකිය).
3.2 සේපේ සිතියේකරණය
දමහි අරමුණ වනුදේ ගම්මානය තුළ, ස්වභාවික සම්පත් වයාේතව පවතින ආකාරය හා ඒවා
භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳව දමන්ම ප්රජාව සහ සම්පත් අතර අන්තර් ක්රියාකාරීත්වය පිළිබඳ
අවදබෝධයක් ලබා ගැනීමයි (වන සම්පත් භාවිතය දකදරහි ඇති ප්රවණතාවය වැඩි වීම දහෝ අඩු
වීම). කිසියම් සම්පතක් දකදරහි බලපෑමක් ඇතිවන්දන්ෙ, එවැනි සෘණාත්මක බලපෑම් අවම කර
සංවර්ධනය කරන්දන් දකදස්ෙ යන්න දස්ම සම්පත් පිළිබඳ ග්රාමීය ජනතාවදේ අවදබෝධය පිළිබිඹු
කරන සිතියම් ෙ ප්රමාණවත්වනු ඇත). සම්පත් සිතියම්කරණදේදී ප්රධාන වශදයන් සැලකිය
යුත්දත්, සම්පත් බහුලතාවය, හිඟ සම්පත් දමානවාෙ? ජලය එකතු කිරීමට ප්රජාව භාවිතා කරණ
ප්රදේශ, ෙර එකතු කිරීමට ප්රජාව භාවිතා කරණ ප්රදේශ, ඒවා එකතු කරන්දන් කේරුන්ෙ? පශු
සම්පත් සඳහා තණබිම් ඇති ප්රදේශ, ප්රජාව එකතු කරන ෙැව දනාවන වනජ ද්රවය දමානවාෙ?
සමස්ත ප්රජාවම නිදයෝජනය වන පරිදි සිදු කරන සංවර්ධන ක්රියාකාරකම් දමානවාෙ? ඒ කවර
ප්රදේශදේෙ? යන්න පිළිබඳ විස්තර කල හැකිය.
3.3 ආොයේ සහ වියෙේ පුරකය

4

ප්රජා උපදේශකත්වය / ප්රජාවදේ උපදේශන ලබා ගැනීම සඳහා වාර්තාකරණ ආකෘතිය - උප සංරචක 2a-ESCAMP

(දමම වියෙම් පුරකදේදි, ආහාර, ඇඳුම්, නිවාස, දසෞඛ්ය හා සනීපාරක්ෂාව සහ ෙරුවන්දේ
අධයාපනය වැනි මූලික අවශයතා සපුරාලීම සඳහා ජනතාවදේ සමස්ත ආොයදමන් වියෙම් කර
ඇති ප්රමාණය දකදරහි අවධානය දයාමුකල හැකි ය. එදස්ම මූලික අවශයතාවන් සඳහා වියෙම්කල
පසු යම්කිසි මුෙලක් ඉතිරි දේෙ, එදස්නම් එය ඉතිරි කරනවෙ නැතිනම් කෘි උපකරණ, දපාදහාර
දහෝ දවනත් වැෙගත් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා ආදයෝජනය කරනවෙ යන්න පිළිබඳ අවධානය
දයාමු කල හැකිය).
පහත ෙැක්තව්න මාර්තගෝපතද්ශ සමීක්ෂණය සඳහා ෙ භාවිතා කළ හැකිය.
1. ප්රජාදවහි ප්රධාන ආොයම් මාර්ග දමානවාෙ? මුලය සහ අදනකුත්
2. එක් ආොයම් මාර්ගයක් පමණක් තිදබන පවුේ සංඛ්යාව? දකටිදයන් විස්තර කරන්න.
3. එක් ආොයම් මාර්ගයකට වඩා ඇති පවුේ ගණන? දකටිදයන් විස්තර කරන්න
4. කාන්තාවන් සඳහා පවතින ආොයම් මාර්ග දමානවාෙ?
5. කාන්තාවන් මුලිකත්වය ෙරණ පවුේ ගණන දකාපමණෙ?
6. ගම / ප්රජාව තුළ ක්රියාත්මක වන ඉතුරුම් ක්රමදේෙයන් දමානවාෙ? (විධිමත් දමන්ම "සීට්ටු" වැනි
ක්රම ගැන ෙ සලකා බලන්න).
7. ඔවුන්දේ මූලික අවශයතා මත වියෙම් කිරීදමන් පසු දකාපමණ පවුේ ගණනකට මුෙේ ඉතිරි
කල හැකිෙ? (සමාජීය කණ්ඩායම් සහ සුරැකීදම් ධාරිතාවයන් විස්තර කිරීම වඩා දයෝගය දේ).
8. දගාවිතැන, වඩු වැඩ දහෝ දවනත් ජීවදනෝපායන් සඳහා උපකරණ /යන්දරෝපකරණ ලබා
ගන්නා ක්රම දමානවාෙ? (මිලදී ගත හැකි පුේගලයන්, ඔවුන්ට උපකරණ මිලදී ගතහැකිෙ යන්න,
යන්දරෝපකරණ, කෘිකාර්මික දයෙවුම් දහෝ ඔවුන්දේ කර්මාන්ත/ ජීවදනෝපායන් වැඩි දියුණු
කිරීමට උපකාර කරන අදනකුත් දේවේ දමානවාෙ යන්න ෙක්වන්න)
9. කාන්තාවන්දේ වියෙම් පිරිමින්දේ වියෙම්වලින් දවනස් වන්දන් දකදස්ෙ?
10. ඔබ දමම දකාටස සඳහා වැෙගත් යැයි වි්වාස කරණ දවනත් කරුණු ෙ ඇතුළත් කරන්න?

5

ප්රජා උපදේශකත්වය / ප්රජාවදේ උපදේශන ලබා ගැනීම සඳහා වාර්තාකරණ ආකෘතිය - උප සංරචක 2a-ESCAMP

ඇමුණුේ 01
සහභාගිව්න්වනන්වතේ ලැයිස්තුව්
දිනය:
වැඩසටහන:
ස්ථානය:
පුරුෂ සංඛ්යාව:
අංකය

ස්ී සංඛ්යාව:
නම

මුළු සංඛ්යාව:

ස්ී /

ලිපිනය

දුරකථන

පුරුෂ

අංකය

භාවය

(තිදේ නම්
පමණක්)

අව්ශය නේ තේළි එක් කරන්වන

6

අත්සන

ප්රජා උපදේශකත්වය / ප්රජාවදේ උපදේශන ලබා ගැනීම සඳහා වාර්තාකරණ ආකෘතිය - උප සංරචක 2a-ESCAMP

ඇමුණුේ 02
රැස්ීේ ව්ාර්තා
ක්තේත්ර ව්ාර්තා තල්ඛනගත කිරීම
දිනය : -----------------------------------------ස්ථානය : --------------------------------------------------------------------දතාරතුරු ලබාගන්නාදේ නම සහ තනතුර : ----------------------------------------පහසුකම් සපයන්නාදේ/සපයන්නන්දේ නම: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------කරුණාකර අමතර පිටු භාවිතා කරන්න.
(ප්රජා සාමාජිකයින්දගන් ලැබුණු වැෙගත් කරුණු / අෙහස් / ඉේලීම් / දයෝජනා පිළිබඳව වාර්තා
කලයුතුය)
7

ප්රජා උපදේශකත්වය / ප්රජාවදේ උපදේශන ලබා ගැනීම සඳහා වාර්තාකරණ ආකෘතිය - උප සංරචක 2a-ESCAMP

ප්රජා ක්රියාකාරී සැලසුේ / කුඩා පරිමාණතේ සැලසුේ / සහභාගිේව් කළමනාකරණ
සැලසුේ සඳහා ආකෘතිය
පරිසර පේධති සංරක්ෂණ හා කළමනාකරණ වයාපෘතිදයහි උප සංරචක 2a හි අදේක්ිත අරමුණු
හා ප්රිපල ලගා කරගැනීම සඳහා, අවශය එකඟ වූ ක්රියාකාරකම් හා ඒ සඳහා අවශය පිරිවැය
පිළිබඳ පුර්ණ විස්තරයක් සහිත ප්රජා ක්රියාකාරී සැලැස්මක්/ කුඩා සැලැස්මක් දමම දකාටදස්දී
බලාදපාදරාත්තු දවයි.
ප්රජා උපදේශන ක්රියාවලිදේ දී හඳුනා ගන්නා ලෙ, ප්රජා ක්රියාකාරී සැලැසුම් / කුඩා සැලැසුම් සඳහා
ඇතුළත් ව ඇති පරිපූරක දහෝ විකේප ජීවදනෝපාය ක්රියාකාරකම් (2.3 වගන්තියට අොළ වන පරිදි)
හා ප්රජා සංවර්ධන ක්රියාකාරකම් (2.4 වගන්තියට අොළ වන පරිදි) දතෝරා ගැනීම සඳහා පහත
සඳහන් නිර්ණායකයන් භාවිතා කල යුතුය.


ESCAMP හි සමස්ත අරමුණු සහ ESCAMP හි උප සංරචක 2-a හි අරමුණු සාක්ෂාත් කර
ගැනීම සඳහා අවධානය දයාමුකළ යුතුය.



දයෝජිත ක්රියාකාරකම් සඳහා සාධාරණ පිරිවැයක් ඉදිරිපත් කල යුතුය.



දතෝරාගත් ජීවදනෝපාය කටයුතු / ප්රජා සංවර්ධන කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ප්රජා
සාමාජිකයන් / CBO දවතින් සැලකිය යුතු ොයකත්වයක් තිබිය යුතුය.



ප්රමුඛ්තා පෙනම මත ලැයිස්තුගත කළ යුතුය.

තවෙ පහත ෙක්වා ඇති දකාටස් පිළිබඳ දකටි විස්තරයක් සැපයීම අවශය දේ.
(1) තයෝජිත ජීව්තනෝපාය සංව්ර්ධන ක්රියාකාරකේ හා සේබන්වධ පාර්්ව්කරුව්න්වතේ
සහභාගිේව්ය පිළිබඳ විස්තරය (උපරිම පිටු 1) දමය ඒකාබේධ ක්රියාකාරකමක් නම් එයට
දේතුව සහ එහිදී එක් එක් පාර්්වකරුවන් විසින් ඉටු කිරීමට බලාදපාදරාත්තු වන කාර්යභාරය
විස්තර කරන්න. දමහිදී වයාපෘතිය තුළින් දිගුකාලීන ප්රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා තිරසරභාවය
අතයවශය අංගයක් දලස සලකා බලනු ලබයි.
(2) තයෝජිත ජීව්තනෝපාය ක්රියාකාරකේ හි තිරසාරේව්ය හා ප්රිපල සහතික කිරීම
(උපරිම පිටු 1) දම් සඳහා කළමනාකරණය, අදලවිකරණය දහෝ නැවත මිලට ගැනීදම් සැලසුම්,
කුඩා පරිමාණදේ ආදයෝඡන සඳහා උපාය මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම, දමදහයුම් හා නඩත්තු කිරීම
සඳහා වන හවුේකාරිත්වයන් දගාඩ නැීදම් කාර්යයන් ඇතුළත් විය යුතුය.
(3) සාර්ථකව් ක්රියාේමක කිරීමට ඇති අව්ොනේ (උපරිම පිටු 1) දමහිදී දයෝජනා කරණ
වයාපෘති ක්රියාකාරකම් ක්රියාවට නැංවීදම්දී හා අදේක්ිත ප්රිපල ලඟා කර ගැනීදම්දී ඒ සඳහා
බලපෑ හැකි ප්රධාන අවොනම් සාධක හඳුනාදගන ලැයිස්තුගත කල යුතු වන අතර එහිදී ග්රාමීය
මට්ටදම්, අභයන්තර හා බාහිර සාධක දකදරහි ෙ අවධානය දයාමු කල යුතුය. දමම සාධකවල
බලපෑම් අවම කර ගැනීමට හැකි වන පරිදි කළමනාකරණ පියවරයන් ෙ දමහිදී ෙැක්විය යුතුය.
(4) ක්රියාේමක කිරීතේ සැලැස්ම හා කාල රාමුව්. දමම විස්තරය ඉදිරිපත් කිරීදම්දී ෙත්ත වගු/
ප්රස්තාර භාවිතා කළ හැකි අතර, වගකිව යුතු පුේගලයා දහෝ පුේගලයන් ෙ එක් එක් ක්රියාකාරකම
සඳහා ඉලක්කගත ආරම්භක සහ අවසන් වන දිනයන් ෙ ඇතුළත් ව අොල ප්රධාන ක්රියාකාරකම්
ක්රියාවට නැංවීම සඳහා අනුගමනය කරණ පියවරයන් දවන්දවන්ව විස්තර කල යුතුය. දම් සඳහා
හැකිතාක් විස්තර සපයන්න.
(5) ප්රගතිය: අොල ක්රියාකාරකම් හි අවසන් ප්රිපලය සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා සුදුසු නිමාවකින්
හා ප්රමාණාත්මක බවකින් දමම විස්තරය සම්පුර්ණ විය යුතුය.
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ප්රජා උපදේශකත්වය / ප්රජාවදේ උපදේශන ලබා ගැනීම සඳහා වාර්තාකරණ ආකෘතිය - උප සංරචක 2a-ESCAMP

(6) ආරේභ ව්න දිනය (7) අව්සන්ව ව්න දිනය, (8) ප්රධාන හවුල්කරුව්න්ව (ඇත් නම් පමණක්),
හවුේ වූ සංවිධානය (තිදේ නම් පමණක්) හා දමහිදී කවුරු විසින් අොල ක්රියාකාරකම් ක්රියාත්මක
කිරීදම්දී සැලකිය යුතු භූමිකාවක් ඉටු කරනු ලබනවා ෙ යන්න විස්තර කරන්න.
(9) ප්රධාන කාර්ය මණ්ඩලය: දයෝජිත ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධව වගකීම් ෙැරිය හැකි වන
සංරක්ෂණ දෙපාර්තදම්න්තුදේ / වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තදම්න්තුදේ බලයලත් නිලධරදයක් /
නිලධාරීන් සහ අොල ප්රජා මූල සංවිධානදේ සභාපති දහෝ සාමාජිකදයකු දමහිදී ෙැක්විය යුතුය.
(10) තාව්කාලික අයව්ැය / ඇස්තතේන්වතුගත පිරිව්ැය: ප්රජා උපදේශනය සඳහා වාර්තාකරණ
ආකෘතිදයහි වැෙගත් දකාටසක් දලස නිසි පරිදි ඇස්තදම්න්තු කරණ ලෙ අයවැය විස්තරයක්
ඇතුළත් විය යුතුය. විද්ෂදයන් ප්රජා විමසුම් රැස්වීම්වලදී ගත් ඡායාරූප කිහිපයක් ඇමුණුම්
වශදයන් ඇතුළත් කරන්න.
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ප්රජා ක්රියාකාරී සැලැස්මකුඩා ප්රමාණතේ සැලසුේ/
දිස්ික්කය:

ප්රා. දේ. දකාට්ඨාෂය:

ගම්මානය:

ඉලක්කගත පිරිසඅංකය) සහ සාමාජිකයන්:(

සකස් කදේ:

සකස් කරන ලේදේ.......................................... සිට ............................................. :

තතෝරාගේ නව් ජීව්තනෝපාය සංව්ර්ධන ක්රියාකාරකේ ප්රමුඛතාව්( අනුව් අනුපිළිතව්ලට:)
ජීවදනෝපාය
ක්රියාකාරකම්
අංකය

දයෝජිත ජීවදනෝපාය
ක්රියාකාරකම

රක්ිත ප්රදේශ වල ස්වභාවික සම්පත්
සංරක්ෂණයට ොයක වන ආකාරය
විස්තර) කරන්න(

සෘජු ප්රතිලාභ ලැබීමට අදේක්ිත
පවුේ සහ
කාන්තාවන්
(සාමාජික)
සංඛ්යාව
සංඛ්යාව

කාලය
(මාස/අවු)

තතෝරාගේ නව් ප්රජා සංව්ර්ධන ක්රියාකාරකේ ප්රමුඛතාව්( අනුව් අනුපිළිතව්ලට:)
ප්රජා
සංවර්ධන
ක්රියාකාරකම්
අංකය

දයෝජිත ප්රජා සංවර්ධන
ක්රියාකාරකම

රක්ිත ප්රදේශ වල ස්වභාවික සම්පත්
සංරක්ෂණයට හාදහෝ ජිවදනෝපාය මාර්ග /
කරන්න(
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ප්රතිලාභ ලැබීමට
අදේක්ිත
(සාමාජික/පවුේ)
සංඛ්යාව

කාලය
(මාස/අවු)

ප්රජා උපදේශකත්වය / ප්රජාවදේ උපදේශන ලබා ගැනීම සඳහා වාර්තාකරණ ආකෘතිය - උප සංරචක 2a-ESCAMP

ක්රියාකාරකේ සැළැස්මජිව්තනෝපාය( සහ ප්රජාසංව්ර්ධන:)

ක්රියාකාරකම්
අංකය

දයෝජිත ක්රියාකාරකම

උප ක්රියාකාරකම්

ආරම්භක
දිනය

අවසන්
කිරීමට
අදේක්ිත
දිනය

වනවනජිවී/ සං.දෙපා .
වගකිවයුතු අධීක්ෂණ
නිලධාරියා /නම)තනතුර(

තයෝජිත ක්රියාකාරකේ නියාමනය සහ පසුවිපරේ සැළසුමජිව්තනෝපාය( සහ ප්රජාසංව්ර්ධන:)
ක්රියාකාරකම්
අංකය

දයෝජිත ක්රියාකාරකම

උප ක්රියාකාරකම්

කාර්ය සාධන
ෙර්ශක සාර්ථකත්වය/
මැනියහැකි ආකාරය

නියාමනය
සිදුකරන
අවස්ථාව

වනවනජිවී/ සං.දෙපා .
වගකිවයුතු අධීක්ෂණ
නිලධාරියා /නම)තනතුර(

ෙල වියෙේ ඇස්තතේන්වතුව්ජිව්තනෝපාය( සහ ප්රජාසංව්ර්ධන:)
ක්රියාකාරකම්
අංකය

දයෝජිත ක්රියාකාරකම

ප්රතිලාභී පවුේ
ඒකක ගණන

ඒකකයකට
පිරිවැය
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මුළු පිරිවැය

ESCAMP
දවතින්
අදේක්ිත
මුෙල

ප්රජා ොයකත්වය

