
අරමුදල් සැපයීමේ ක්රමවමදද  (FUNDING PROCESS) 

ග ෝලීය අරමුදල මඟින් අරමුදල් සැපයීගේ ආකෘතිගයහි ක්රියාකාත්වය ය ළ ප රජා මැිහතවයීමේ, අධි 

අ ධානේ කණ්ඩායේ, මාන  හිමිකේ සත ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභා ය සේබන්ධ රමුතාා යන් සහතා ිවිවධ 

අ ස්ථා න් ලබා ගදයි. ග ෝලීය අරමුදගල් CRG රමුතාා යන් සහතා ිහිමමවය ගක   ගමම ක්රියා යය 

ළ ප රජා කණ්ඩායේ පපිමම ාලයක  ග න ඒම  තැකි ආකාරය පිළිබහ යේ අ ගබෝධයක් සත ගමම 
ක්රියා යගයහි අවයතදාබැලීමක් ගමහි දැක් ගේ. 

රජා කණ්ඩායේ, අධි අ ධානේ කණ්ඩායේ ජාල සත සිිවල් සමාජය සහතා ාාක්ෂණික සතගයෝ ය ලබා 

දීම   ැඩි අ ස්ථා ක් ලබා දීම ාාක්ෂණික සතය ලබා දීගේ  ැඩස තක් ග ෝලීය අරමුදගල් රජා න්, 

හිමිකේ තා ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභ ය සහතා  න පපාය මාර්ගික ආරේභය (CRG-SI) සළ  ය. ඒ පිළිබහ 

ගා රළ රු පතා දැක් ගේ. 

හැඳින්වීමව (Introduction) 

සෑම ගරෝ  කාණ්ඩයකම රතිපාදන සැකීම, රතිපාදන ක්රියා   නැීීමම තා  ැඩස තන් නැ ා 

ක්රියාවයමක කිත්ම ආිහය ග වෙග න් අරමුදල් ග න්කිත්ම තා ර ක සිසුකමකේ රණර ය කිත්ම අරමුදල් 

ලබාදීගේ ක්රියා යය ළ ප ිවිවධ අ ස්ථා න් පැතැිහය කිත්ම ගමම ක්රමගේදග  අරමු යි. අරමුදල් ලල්ලීේ 

තා රතිපාදන ක්රියා   නැීීමම සහතා  ැද වය  න ජාතික පපාය මාර්ගික සැලැස්ම  ැඩිිහණු ක කිත්ම, 

ගේශීය කථිකා වය යනාිහය සහතා  න ගේශීය ක්රියා යය ද ගමහි පතා ගක  ස් ළ ළින් ිවස්ාර ගකගර්. 

අරමුද ක්රියා යග  ිවිවධ අිහයරයන් ළ ප අධි අ ධානේ කණ්ඩායේ, මාන  හිමිකේ තා ස්ත්රී-පුරුෂ 

සමානාවයමාා ය සහතා  න මැිහතවයීමම ර ර්ධනය කපැ තැකි ආකාරය පිළිබහ   සිිවල් සමාජ 

සීිවධාන, රජා කණ්ාායේ තා අධි අ ධානේ පුේ ල ජාල ග වෙග න් ලබා ගදන ිරර්ගදයයන් ද සෑම 

ගක  සකම අන්ාර් ා ගේ.ග ෝලීය අරමුදල අකණ්ඩ  ක්රියාවයමක  න ආයානයක් බ  කරු ාග න් 

සලකන්න. ගමහි දැක්ග න ක්රියා යය ා සුර වය ග නස්කේ ල  භාජනය ගේ.  ම ග නස්කේ 

පිළිබහ  ගා රළ රු දැන  ැනීම සහතා ග ෝලීය අරමුදගල් ග බ් අඩිවය  පිිවගසන්න. ිවමීේ සත පැතැිහ 

කර ැනීේ සහතා APCRG සමඟ සේබන්ධ  න්න. 

ම ෝග්යතාවය  හව ්රතිපපවද  මයන්ිරීමව (ELIGIBILITY AND ALLOCATION) 

 සර ළ නක රතිපාදන ග න් කිත්ගේ කාලය ආරේභ කිත්ම  රථමගයන්,  ම රතිපාදන ලැීමම සහතා 

කමසුකම ර  ල් ගම න ාදැයි ග ෝලීය අරමුදල රණර ය කරයි. ග ෝලීය අරමුදල ග තින් රතිපාදන ලැීමම  

කමසුකම ද යන්න රණර ය කරන්ගන් ග ෝලීය අරමුදල් මණ්ඩලය ිවසිිර. ඒ සහතා පදනම  න්ගන් අදාප 

රග හි ආදායේ  ර්ගීකර ය ( සර ළ නක ඒක පුේ ල ආදායගේ මධයයන ) තා ගරෝ  ාවයවය ය (WHO 

තා UNAIDS දර්යක මා පදනේ   ) යන සාධක ය. 

2017-2022 කාලීමා  ළ පදී ලාා අඩු ආදායේ ලබන ර  ල්  ල  තා ලාා අධික ගරෝ  අ ධානමක් 

සහිා ර  ල්  ල  රමුතාා ය ලබා ගේ. ක්ෂ්යගර  ය සහතා අධි අ ධානමක් සහිා  ්..අයි.ීම. සහතා 

ද දැඩි ගලස ිරරා ර ය වූ රජා න්  අයවය න  ගය ුනන් තා ාරු  කාන්ාා න්, ගරෝ  ළ න  අදාප 

අධි අ ධානේ කණ්ඩායේ සත ග  සුරුීමගේ අ ධානමක් සහිා කණ්ඩායේ ග ා පඟා ීමගේ තැකියා  

 ැඩි කර ැනීම  ගමන්ම, ගසේ ා ලබා  ැනීගේ දී මාන  හිමිකේ සහතා  න බාධා කිත්ේ  ැපක්ීමම 

 ැඩස තන් ක්රියාවයමක කිත්ම සහතා ද ගමහි දී  ැඩි රමුතාා යක් ලැීම තා. න  පපාය මාර් ය මඟින් 

අධි අ ධානේ කණ්ඩායේ, රජා ූලල පේධති තා   ීමේ, ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජ භා ය තා මාන  හිමිකේ 

යන්නිහ ය සහතා රමුතාා ය ලබා ගේ. 

ලතා ිරර් ායකයන් මා පදනේ  කමසුකමකේ සපුරා  ැනීගමන් අනළ රු , ග ෝලීය අරමුදල ිවසින් 

කමසුකමකේ ලවය ර  ල් සත ඒ ාග  අරමුදල් ලැීමම  කමසුකම ගරෝ  (HIV, TB, සත / ගතෝ මැගල්ිමයා ) 



ලැයිස්ළ  ා කරයි.  ක් ගරෝ යක් සහතා පමනක් අරමුදල් ලබා ැනීම සහතා ර ක  කමසුස්කමකු ිවය තැකි 

බ  ගවයරුේ  ැනීම  ැද වය ගේ. කමසුකමකේ ලැයිස්ළ    ාර්ෂික  යා වයකාලීන කරයි. 

 

අරමුදල් ලබාගදන කාලය අුනරුසු ළ නක් සහතා ගේ. ගමහි ඊපඟ 2017 සි  2019 දක් ා ගේ. ගමම 

කාලපිම්.ගේදය ආරේභ ීමම  ගපර කමසුකමකේ ලබා තති සෑම ර කම සියලුම කමසුකම ගරෝ  සීරචක සහතා 

ලබාගදන රතිපාදන රමා ය   නය කරවෙ ලැගබ්. රග හි රගරෝගී බරර (“Disease Burden”) සත රදප 

ජාතික ආදායමර (“Gross National Income”) මා පදනේ වූ සමීකර යක් භාිවාා කරමින් ග න් කරන 

රතිපාදන රමා ය   නය කරවෙ ලැගබ්. රතිපාදන රමා ය ිරය්චය කර  ැනීම  ුණ ාවයමක සාධක 

  නා ක්ම භාිවා කරවෙ ලැගබ්. ගමම සාධක සහතා අරමුදල් අ ගයෝෂ ය කර ැනීගේ තැකියා  

සත බලපෑම සහතා තිගබන තැකියා  යන ධාිමාා යන් තළ පවය ගේ. 2017-2019 රතිපාදන කාලීමා  

ළ ප  ්..අයි.ීම. සහතා අරමුදල ලබා දීගේ මට් ේ මඟින් අධි අ ධානේ කණ්ඩායේ අාර ප තින 

 ්..අයි.ීම. පැතිත්ම  ඩාවය ගත ඳින් පිළිඹිබු ගකගර්.  

 



එක් මරෝග් ක් සඳහව ය  ම ොටස (DISEASE SPLIT) 

 ක්  ක් ගරෝ ය සහතා අ යය  න අරමුදල් රමා ය ගක පම දැයි රාජය සේබන්ීකකර  යාන්්ර ය 

(CCM) මඟින් ග ෝලීය අරමුදල දැවෙ වය කිත්ගමන් පකම ග ෝලීය අරමුදල ිවසින් ලබා ගදන අරමුදල් 

රමා ය රණර ය කරයි. රජා පේධරණන් තළ පවය  න ගස තයය සහතා ලාා ලතප මට් ගේ සත සී්රර 

සතායක් සපයන  ැඩස තන සහතා යේ අරමුදල් රමා යක් ග න් කර  ැනීම  ගතෝ  ම ර  කමසුකේ 

ලබා තති ග නවය ගරෝ  කාණ්ඩයක් සහතා  ම අර්මුදල් නැ ා ලබ දීම   ම ර   රණර ය කප තැක. 

ගම ැිර ග නස්කේ සිසු කරන්ගන් නේ, CCM ිවසින් ඒ පිළිබහ  ග ෝලීය අරමුදල දැවෙ වය කප ණුළ  

අාර    ිවගයේෂිා ගන ගේ නේ අවෙමැතිය ගන ලැගබ්.  ක්  ක් ගරෝ ය සහතා අ යය අරමුදල් රමා ය 

රණර ය කර ැනීම සහතා CCM ිවසින් සියලු පාර්ය් කරු න්ගේ අදතස ්ිවමීමක් පැ ැවයීමම  අ යය 

ගේ. 

2017  සර ළ ප දී සත 2018  සගර් මුල් භා ය ළ ප, සැලකමේ කර තති ලල්ලුේ කිත්ගේ කාල ීමා න් 

ළ ප ාම අරමුදල් ලල්ලීම  (ගමය රසීකල්ප ස තන්ර නේ ගේ) ර ක  තැකියා  තා. තිගබන 

රතිපාදන අ සන් ීමගමන් පකම ලාා ලක්මිරන් රතිපාදන යළි ලබා දීම ගේ ළ ළින් අතණ්ඩ  ප වය ා  වය 

තැකි ය. රතිපාදන ලබා  ැනීගේ ක්රියා යය අ සන් ගක    ය අවයසන් කිත්ගමන් පකම, අදාප  යාපෘරණන් 

සිසු කිත්ම සහතා  සර ළ නක කාලයක් ලැගබ්. නමුවය 2017-19 කාලීමා  සහතා  න සියලු අරමුදල් 

ලල්ලීේ  ම කාලය ළ ප අ සන් කප ණුළ  ය. අරමුදල් ග න් කිිමගේ දී   ා   කිගනක සේබන්ධ කප 

ගන තැකි සත අාර ඒ ා  ක මා  ක ක්රියාවයමක ීමම  ලඩ තති බැිවන්  ගසේ ගන ීමම සහතා ගමම 

අරමුදල් ලල්ලීේ ලාා ගත ඳින් සැලකමේ කප ණුළ  ය. 2014-2016 කාලීමා  සහතා අවෙමා කරන ලද 

රතිපාදන සහතා  න කාලය දීර්ඝ කිත්ම  ගමහි දී තැකි  න නමුවය,  ගලස කිත්ගේ දී 2017-2019 කාලය 

සහතා  ම ර   ග න් කරන ලද මුදයන් අදාප මුදල අඩු ගකගරන බ    තා  ා ණුළ  ය. 

විවිධව වරම න්  ටයුතුිරීමේ රවමුය (DIFFERENTIATION FRAMEWORK) 

න  : 2017-19 අරමුදල් ග න් කිත්ගේ කාල ීමා  ආරේභ ීමගමන් පකම අරමුදල් ක්රියා යග  ිවිවධ 

ගක  ස් තරතා රිවිවධාකාරගයන් ක ණුළ  කිත්ගේ රාමු ක්ර ග ෝලීය අරමුදල ිවසින් අවෙ මන කරයි. 

 ගමන්ම ඒ ළ ළින්, අරමුදල් ලැීමම සහතා කමසුකමකේ ලද ර ක් ිවසින් අවෙ මනය කප ණුළ  ක්රියාමාර  

පිළිබහ  ද ගමළ ළින් බලපෑේ ගකගර්. 

අරමුදල් ලැීමම සහතා කමසුකමකේ ලද ර  ල් සියල්ල තා ඩ ළ නක   ර්  ගක   තා.  ම  ර්   න්ගන් 

: අ ධානම  ලක් වූ ර  ල්, ූලයක ර  ල් සත අධි බලපෑමක් සහිා ර  ල් ගලස ය. අ ධානම  ලක් 

වූ ර  ල් : අඩු ගරෝගීන් රමා යක් සහිා ගඩ ලර් මියයන 75ක   ඩා අඩු මුදලක් ග න් කරන 

ර  ල්ූලයක ර  ල් : ලතප ගරෝගීන් රමා යක් සහිා ගඩ ලර් මියයන 75   ැඩි 400  අඩු අ  ල් 

අධි බලපෑමක් සහිා ර  ල් : ගලෝක ගස තය සීිවධානය  අවෙ  ගල  පුරා සිිනන ගරෝගීන් 

රමා ගයන් 75%ක් ිරගයෝජනය  න ගඩ ලර් මියයන 400ක   ැඩි රතිපාදන ග න් ගකගරන 

ර  ල්.අයසුේපවය කැහීමම තා ඒ ා සලකා බැලීම අීය ළ නක් ගලස ග නස් ීම තා. 

යැඩසටහන් ම ො  යත්යව සිදු ිරීමව (Program Continuation) - ග ෝලීය අරමුදල් ගල්කේ 

කාර්යාලගයන් තා CCM  ක ිවසින් ග න ග නම සිසු කරන ලද ත යීේ ළ ළින් රණර ය කරවෙ ලබන 

කිසිසු ිවගයේෂ ග නසක් නැති ර ක සැලකිය ණුළ  ගකින කාලයක් සහතා අරමුදල් ලබාදීගේ අයසුේප්ර 

ක්රියා යය තා ලල්ලුේ ප්ර ්ර ය අඩු ය. ගමම රගේයය ය ගවය අරමුදල් ලල්ලීම සහතා ාාක්ෂණික 

සමාගලෝචන කමිටු  (TRP) ග තින්  ලීුණභා යක් අ යය  න අාර ලන්පකම , රදානය කිත්ගේ ක ණුළ  

සහතා  තාම ක ණුළ  කරවෙ තා. 

රලලක්ක ා ර  ල්ර සත  සර 2 ක  අඩු කාලයක් ළ ප ක්රියාවයමක ගකගරන ගතෝ කිසිසු ිවගයේෂ 

ග නසක් ගන මැති ගත හ කාර්යසාධනයක් සහිා රධාන කාර්යයන් සහතා ගමය ිරර්ගේය කරවෙ ලැගබ්. 

අධි බලපෑේ කප තැකි අී යන්  ක්  ක් කාර ය  අවෙ  සලකා බැයය තැකිය. 



 වී රණ  (Tailored) : ගමම රගේයය ය ගවය ලල්ලුේප්ර සත සමාගලෝචන ක්රියා යය ිරය්ත ා මිවෙේ 

කාර්යයන් මඟින් රණර ය කරවෙ ලැගබ්.   ැිර මිවෙේ ක්රියාමාර් යන්  න්ගන් ; 

 පැතැිහය කර තති ක්රියාමාර්ගික අී යන් ළ ප යේ යේ ග නස්කේ තිගබ් නේ 

 ර ක ක්රියකාරේ ග ෝලීය අරමුදල ආධාරගයන් ග නස්කමක  ලක්  න්ගන් නේ 

 යේ ර ක් අභිගයෝ ාවයමක ගමගතණුේ පිමසරයක් ගලස  ර්  කර තිගබ් නේ 

 අරමුදල් ලල්ලීේ මඟින් ලග නීගේ අ ස්ථා න් ලිහිමපවය කරන්ගන් නේ 

 

සේපූර්ණ ම ෝජ වය සහ සේපූර්ණ සමවවම ෝච   (Full proposal and full review) : අරමුදල් ලල්ලීේ 

සිසු ගකගරන්ගන් සේමා ක්රියාමාර්  සත සමාගලෝචනය තරතා ය. ර ැඩි බලපෑමක් සහිාර ගලස  ර්  

කර තති ර  ල් බහුාරයක් ගමම ක්රියා යය අවෙ මනය කරවෙ තා.  ගතවය ලලක්ක ා ගතෝ ූලයක 

ර  ල  ද ගමම රගේයය අවෙ මනය කිත්ම  ිරර්ගේය කප තැකිය. රතිපාදන ලබා දීම  ගපර 

කාලීමා  ළ ප TRP ිවසින් සමාගලෝචනය ගන කප සියලු අී , සේපූර්  ගයෝජනා  තා සමාගලෝචනය 

ලිහිමපවය කරන ිව   ය  තළ පවය කිත්ම  ිරයමිා ය. 

්රජව මවග්මපන්වීමව  

 ලක්මිරන් ප න් න්න. ග ෝලීය අරමුදල,  හි අරමුදල් සේපාදන ක්රියා යය, ිවිවධ 

පාර්ය කරු න් ඒ සහතා සේබන්ධ  න ආකාරය  සත ඔබගේ රගට් ගරෝ   යාප්තිතිය සත ඒ 

සහතා  න පපායමාර්  පිළිබහ  දැන න්න. 

 

 රජා න්, අධි අ ධානේ කණ්ඩායේ, මාන  අයිති ාසිකේ සත ස්ත්රී-පුරුෂ සමානාවයමාා ය 

පිළිබහ  ැ ලු තා ඒ ා ගරෝ  ල  සේබන්ධ  න ආකාරය පිළිබහ  ලග න  න්න. UNDP සත 

UNAIDS  ැිර කණ්ඩායේ ිවසින්  ක්  ක් ගරෝ  සහතා මාන  හිමිකේ සත යීගිකවය ය 

සේබන්ධ  සිසු කප තැකි ගේශීය ාක්ගසේරු  පිළිබහ  දැන  ැන්න. පදාතර යක් ගලස, 

ආසියා-පැසිෆික් කලාපය ළ ප HIV ගසේ ා න් ලබා  ැනීම  තිගබන නීතිමය තා රතිපවයතිමය 

බාධක පිළිබහ   ාර්ාා ක්  ක්සවය ජාරණන්ගේ සී ර්ධන  ැඩස තන මඟින් සිසු ගක   තා. 

UNAIDS ිවසින් ාරු  සතභාගිවය ය සත ග ෝලීය අරමුදල් ක්රියාදාමයන් පිළිබහ ගමම ගම ලම 

ද සී ර්ධනය කර තා. 

 

 ඔගබ් CRG රමුතාා  ර්ධනය කර ඒ ා  සතය දැක්ීමම  අ යය සාධක ග  ඩන ා  න්න. CRG 

මැිහතවයීමේ  ර්ාමාන අරමුදල් සැපයීගේ  ැඩස තන් ල  ඵලදායී බලපෑම  බලපාන ආකාරය 

පිළිබහ  යයකියිවය සකස් කරන්න. ඔගබ් CRG රමුතාා යන් ිහණු ක කර  ැනීම  ඔබ  භාිවාා 

කප තැකි ගම ලමක් අප ිවසින් සකස් කර තා. 

 

 ඔබගේ බැඳී සිිනන කාර්යයන් තා පපායමාර්   ැඩිිහණු ක කර න්න. ාාක්ෂණික ආධාර 

සපයන්නන්ග න් ඔගබ් පපාය මාර් යන්හි හිඩැස් සත අභිගයෝ යන් ිවසහා  ැනීම  සතාය 

 න්න. සිිවල් සමාජය සත අධි අ ධානේ කණ්ඩායේ ිරගයෝජනය කරන කලාපීය සීිවධාන 

තිගබ් නේ, ඔගබ් සීිවධානය  ඔුනන්ග න් සතය ලබා  වය තැකිදැයි පත්ක්ෂා කරන්න. 

 

 ඔගබ් රගට් CCM  ක  සත ග ෝලීය අරමුදගල් ගේශිය කණ්ඩායේ  ල  ගතෝ UNAIDS සත 

WHO  ැිර සී ර්ධන තුනල්කරු න් සමඟ ඔබ  ක ණුළ  කිත්ම  අ යයය ගා රළ රු තා ලබා 

 න්න. ඔබගේ CCM ිරගයෝජිායන් කුනරුන්දැයි දැන න්න. 

 



 අධි අ ධානේ කණ්ඩායේ, මාන  අයිති ාසිකේ සත සත්්රී-පුරුෂ සමානාවයමාා ය පිළිබහ  

දැන  ප තින මාර්ග ෝපගේය සමාගලෝචනය කරන්න. CRG  ැ ලු සහතා ිවසඳුේ ගලස 

ග ෝලීය අරමුදල ය ගවය අවෙග්රතය සපයන දැන  ප තින  ැඩස තන් පිළිබහ  ලග න් න්න. 

 

මේශී  සංයවද  (Country Dialogues) 

රතිපාදන ලබදීම සහතා අයසුේප්ර කැහීමම,  ැඩපිළිග ල ක්රියා   නැීීමම තා   ා  අීකක්යනය කිත්ම 

සිසුකරන අාරළ ර තා ඊ  ගපර කාලය ළ ල කාලාවෙරූපී, ිව ෘා සත පුළුල් පපගේයනය පැ ැවයීමම 

ග ෝලීය අරමුදල අගප්තික්ෂා කරයි. ගමම පපගේයනයන් සහතා තළ පවය ිවය ණුවයගවය ගමම ක්රියා යය  

සේබන්ධ රාජය තා ගප ේ යක ආයාන පම ක්ම ගන  ගේ. රජා කණ්ඩායේ, අධි අ ධානේ 

කණ්ඩායේ, ිවිවධ ආසාදන සමඟ ජී වය  න පුේ ලයන්, මාන  හිමිකේ ක්රියාකාත්න් තා සීිවධාන, 

ගේශීය සිිවල් සමාජ සීිවධාන ආිහය ද ඒ සහතා තළ පවය ිවය ණුළ  ය. ගමය අරමුදල් ආකෘතිග  ආගේණික 

ලක්ෂ යක්  න අාර ජාතික රමුතාා යන්, අරමුදල් ලල්ලීේ, රතිපාදන ක්රියාවයමක කිත්ම තා රතිපාදන 

පිළිබහ  අීකක්ෂ ය කිත්ම යනාිහය සහතා ගේශීය සී ාද පැ ැවයීමම  CCM  ක අ යයය ගේ. 

්රජව මවග්මපන්වීමව: 

 ගේශීය සී ාදය සහතා රජා කණ්ඩායේ තා අධි අ ධානේ කණ්ඩායේ ැසස්කර දැවෙ වය කරන්න. 

HIV, TB තා මැගල්ිමයා පිළිබහ ජාතික පපායමාර්  තා රමුතාා යන් සහතා බලපෑේ කප තැකි 

අ ස්ථා ක් ගලස ගමන්ම, රජාූලයක අරමු ක, මාන  අයිති ාසිකේ පිළිබහ දැවෙ වය කිත්ේ, 

යීගික ිවපර්යාස පිළිබහ  ැඩස තන්, ස් ාීකන මැිහතවය ීමේ තා ගස තයය ිවගයේෂිා  ැඩස තන් 

සහතා ූලයක පදනම ගලස ගමම අ කායය භාිවා කරන්න. CRG මැිහතවයීමේ අ යයය  න්ගන් 

තයිද යන්න පිළිබහ  සාක්ෂි ලිහිමපවය කරන්න.  ගමන්ම, න  පපායමාර්  තා ගමම ගරෝ  ළ න 

ළ රන් කිත්ම     සේබන්ධ  න්ගන් ගකගසේදැයි තඳුන් ා ගදන්න. 

 

  ැඩස තන් රමුතාා යන් තා  ැඩස න් ක්රියාවයමක කිත්ම බලපෑම පිළිබහ ිවිවධ 

පාර්ය කරු න්  කාා කරන්න. ගරෝ  පිළිබහ  ැඩස තන් ඔබගේ CRG රමුතාා යන් 

ගකගරහි ඒ ා ක ණුළ  කරන ආකාරය පිළිබහ සාක්.ඡා ගක   ඔබ  ඒ ාග  සතාය ලබා ා 

තැකි ආකාරය පිළිබහ සිාන්න. ගේශීය සී ාදය අාරළ ර දී, ඔබගේ සමීපාමයන් සමහ කාා 

ගක   CRG මැිහතවයීමේ  ැද වය  න්ගන් කුමක් ිරසා ද යන්න පිළිබහ ඔුනන්ගේ අදතස් ගබදා 

තදා  න්න. ඔබගේ CRG රමුතාා යන් පිළිබහ තති වූ  ැ ලු ගතෝ සැලකිල්ල  භාජනය කප 

ණුළ  කර ක සාක්්.ඡා කිත්ම  ඔබ  තැකි  න බ  ද රණර ාවයමක ය. 

 

 සමාන කණ්ඩායේ, අගනකුවය ගරෝ  ල අධි අ ධානේ කණ්ඩායේ තා ිරය්ත ා 

සේබන්ධකරු න් සමඟ ූලයක සාක්.ඡා ප වය න්න. ඔබගේ CRG රමුතාා යන් 

පපායමාර්ගීකර ය කරන්න. 

 

 ඔගබ් රගට් අරමුදල සැපයීගේ අයසුේප්රග  කාලරාමු  සැලකිල්ල  ග න ගේශීය සී ාදය ළ ප 

දී  ම කාලරාමු  ලිහිමපවය කරන ගලස CCM ගල්කේ කාර්යාලගයන් ලල්ලා සිිනන්න. ඔබගේ 

මැිහතවයීමම සත දැවෙ වය කිත්ේ සහතා සූදානේ ීමම සහතා  ම කාලරමු  භාිවා කරන්න. ඔබ ඒ 

සහතා සූදානේ ගන මැති ිරසා, අන යයය රමාදයන් තති ගන  කරන බ   සතතික  න්න. 

 

 



ජවතිප  උපව  මවවර්ගි  සැ සුමව (National Strategic Plans - NSPs) 

 ක්  ක් ගරෝ ය සහතා ිවගයේෂිා ජාතික පපායමාර්ගික සැලකමේ ගතෝ ආගයෝජන අ ස්ථා ලදී ඒ ාග  

සතභාගීවය යක් මා පදනේ  යක්තිමවය තා අලුවයීමම අරමුදල් ලල්ලීේ ළ ළින් අගප්තික්ෂා ගකගර්.  

ිවිවධ පාර්ය කරු න්, සිිවල් සමාජය, රජා න්, අධි අ ධානේ කණ්ඩායේ ආිහගයහි සතාභාගීවය ය 

තති  සකස්කරන් ලද සාක්ෂි සහිා රමිරණන් මා පදනේ   ැද වය තා රමුත මැිහතවයීමේ සහිා  

පපායමාර්  යක්තිමවය   ැඩිිහණු ක කප ණුළ  ය. ගසේ ා න් ලබා  ැනීගේ දී බාධක  යගයන් ප තින 

නීතිමය තා සමාජ කරු ක  ල  ප තින ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාිවය තා මාන  හිමිකේ සන්නදා තති ිවිවධ 

 ැ ලු ඔුනන් සලකා බැයය ණුළ  ය.  

රජා න්, අධි අ ධානේ කණ්ඩායේ ගතෝ අ ධානේ කණ්ඩායේ, ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභා ය ගතෝ මාන  

අයිති ාසිකේ, පාර්ය කරු න් ආශ්රිා  ැ ලු ල  ජාතික පපායමාර්  ගතෝ ආගයෝජන අ ස්ථා 

රමා ාවයමක ගලස රමුත ගක   ගන  සලකන්ගන් නේ, පිළිඹිබු ගන  කරන්ගන් නේ ගතෝ රතිචාර ගන  

දක් න්ගන් නේ, ජාතික සී ාද ක්රියා යය අාරළ ර ගමම සුර් ලාා මළ  ගක   ඔුනන්  අ යය කරු ක 

පිළිබහ ගයෝජනා ග ෝලීය අරමුදගල් ඕනෑම අරමුදල් ලල්ලීමක් ළ ප අළ පවය කර ා  ැනීගේ අයිතියක් 

ඔබ  තා. 

්රජව මවග්මපන්වීමව  

 ඔබගේ දැවෙ වය කිත්ගේ සැලකමම ළ ප, ඔබ  අදාප ගරෝ ග  පපායමාර්ගික සැලකමම ළ ප  න 

CRG  ැ ලු තා මැිහතවය ීමේ රධාන කර දක් න්න. ග ෝලීය අරමුදගල් සතය ලබන  ැඩස තන් 

ළ ප CRG රමුතාා යන් සතතික කිත්ම  තා CRG රමුතාා යන් සහතා ර  ළ ප හිමිකාත්වය යක් 

ලබා දීම  ගමය  ැද වය ය. මාන  හිමිකේ තා සත්්රී-පුරුෂ සමාජභා ය පිළිබහ අගනකුවය 

රතිපවයති ල  බලපෑමක් සිසු කරන  ැද වය දැවෙ වය කිත්ගේ ගම ලමක් ගලස ගමන්ම ඔබගේ 

රග හි සියලු සී ර්ධන සැලකමේ සහතා ද ගමය  ැද වය ගේ.  

 

 NSP යවෙ ගබ ගතෝ ිවස්ාර සහිා ලාා පසස් මට් ගේ යයිවල්ලකි. ගස තයය පිළිබහ ිවගයේෂිා 

වූ පපායමාර් , රජා පේධරණන් යක්තිමවය කිත්ම  අදාප මැිහතවයීමේ, රතිපවයති ග නස් කිත්ේ, 

මාන  හිමිකේ, ස්ත්රී-පුරුෂ සමානාවයමාා ය තති කිත්ම ආිහ සියලු අීය  ය ළ ප ආ ර ය ිවය 

ණුළ  ය. NSP ක්රියාවයමක කිත්ගේ දී රජා න් තා අධි අ ධානේ කණ්ඩායේ ආිහය  ය ක්රියාවයමක 

කිත්ගේ ආයාන ගලස සලකා බැයය තැකි අාරම  ම මැිහතවයීමේ සිසු කිත්ම සහතා ඔුනන්ගේ 

තැකියා න්  ර්ධනය කිත්මක් ද සිසු කප ණුළ  ය. 
 

 ඔබගේ NSP  ක ිරාරම අලුවය කරන බ  දැන න්න. ඔගබගේ ර  ළ ප ඵ් පිළිබහ 

සමාගල චනයක් සිසු කරන ිව  තා න  NSP  කක් සකස්කරන ිව  ඒ පිළිබහ   දැවෙ වය  න්න. 

 ය ක්රියා යය සමඟ සේබන්ධ ීම  හි ගක  ස්කරුග කු  න්න. 

 

 අරමුදල් ලබා  ැනීගේ ලල්ලීමක් ලිහිමපවය කිත්ගේ දී, ඔබගේ CCM  ක ිවසින් ආගයෝජන 

අ ස්ථා භාිවා කරන්ගන් නේ, ඔබගේ මැිහතවයීමේ ගසේ  සැපයීම පිළිබහ  ගතෝ ජී -ව දය 

ිවදයාවයකම පපායමාර්  ල  පම ක් ීම ගන  කිත්ම    බලා  න්න. 
 



රතිපාදන ක්රියා යය : රතිපාදන ලල්ලුේ කිත්ම, ාාක්ෂණික සමාගලෝචනය සත 

රතිපාදන ලැීමම/ කිත්ම  

FUNDING PROCESS: FUNDING REQUEST, TECHNICAL REVIEW, & GRANT-

MAKING 
 

්රතිපපවද  ඉල්ලුේ ිරීේ මග්ොඩ  ැගීමව (FUNDING REQUESTS DEVELOPMENT) 
 

රතිපාදන ලල්ලුේ යන්න “සීකල්ප ස තන” යවෙග න් දැන් තඳුන් න අාර රග හි ගරෝ යන්හි 
ාවය යන්  අවෙ  සීකල්ප ස තන සදවෙ ලැගබ්. අයැසුේ කරු න  ජාතික ක්රගමෝපාය සැලැස්මක් තිියය 
ණුළ  අාර ගමම සීකල්ප ස තන්  ක සීරචකයක  ග න්කප මුළු මුදල මා පදනේ ිවය ණුළ ය. ගරෝ  
සහතා ිවගයේෂිා අරමුදල් ලල්ලීේ ගතෝ ඒකාබේධ අරමුදල් ලල්ලීම  ද තැක. 

 

මසෞ ය සඳහව ්රතායසථ්  සහ තිපරසවර පේධතිප -  “RSSH” 

 

අරමුදල් ලල්ලුේ සී ර්ධනය ළ ල ගස කය සදතා රායස්ථ සත තිරසාර පේදති අයසුේකරු න් ිවසින් 
තළ ලවය කල ණුළ ය. ිවය්ීමය ගස කය ආ ර ය මුසුන් පමු ක ා  ැනීම , ගස කය සදතා රායස්ථ 
සත තිරසාර පේදති මැිහතවයීමේ ළ ල ලාා  ැද වය  න අාර  ය ළ ල රජා  පේධරණන් යක්තිමවය 
කිත්ම සත රතිචාරයන් රජා  සමීක්ෂ   ැඩස තන්, යීගික තා රජනන ගස කය, කාන්ාා, පමා 
සත යේ නයන්ගේ ගස කයය, ඒකාබේධ ගසේ ා සැපයීේ, සැපණුේ දාම පේධති  ැඩි ිහණු ක කිත්ේ, 
ජාතික ක්රගමෝපා සැලස්ම යක්තිමවය කිත්ම, අධි අ ධානේ රජා න් සත අගනකුවය රජා න්ගේ දවයා 
 කළ  කිත්ේ යක්තිමවය කිත්ේ, ස්ත්රී පුරුෂ සමාජ භා යන් සත  යස මා මාන  අයිති ාසිකේ 
ආරක්ෂා කිත්ේ, ගස කයය සදතා මාන  සේපවය  ැඩි ිහණු ක කිත්ේ ආිහය තළ ලවය ිවය ණුළ ය. 
ගස කය සදතා රායස්ථ සත තිරසාර පේදති ගරෝ  මා පදනේ වූ රතිපාදන ලල්ලුේ කිත්ම සදතා 
සතය ගේ. නැාගත වය අයැසුේ කරු ිවසින් ග නවය ගස කය සදතා රායස්ථ සත තිරසාර පේදති 
අරමුදල් ලල්ලුමක් කල ණුළ ය. 
 

අතිපමර්  ්රතිපපවද  ඉල්ලුේ ්රමු ග්තා ිරීමව  

(PRIORITISED REQUEST FOR ADDITIONAL FUNDING) 
 

සියලුම රතිපාදන ලල්ලුේ  යන් 30% - 50% අාර රමා යක්  රමුතාා  මා අතිගර්ක රතිපාදන ගලස 

ලල්යය ණුළ ය.  ය ාාක්ෂණික සමාගලෝචන කමිටු  ිවසින් අවෙමා කල ණුළ ය.ගමම මැිහතවයීමම ළ යන් 

රතිපාදන සැපයීගේදී ලතිිමයක් තිබු ගත වය ගතෝ  යාපෘති ක්රියාවයමක කිත්ම ළ ලදී අමාර සේපවය 

අ යය නේ ග ෝලීය අරමුදල  රතිපාදන සපයනන් මගින්  ය ලබා දීම සිසු කිත්ම  තැකියා ක් තා. 

 

තිපරසරභවය , සංක්රවන්තිප  ( පරියර්තා  ) සහ සමව - මු ය රණ  
(SUSTAINABILITY, TRANSITION AND CO-FINANCING) 
 

තිරසාරභා ය, සීක්රාන්ති සත සම-ූලල්යකර  (STC) රතිපවයතිය මගින් අරමුදල් ලල්ලීේ සහතා 

අ යයාා යන්  සම ූලල්යකර ය  පිළිබහ අ ධානය ගය මු කරයි. ගරෝ   යාප්තිතිය  ැඩි සත  අඩු 

ආදායේ සහිා ර  ල් ගලෝක ගස ඛ්ය ආ ර ය සහතා ගේශීය ආගයෝජනය  ැඩි කිත්ම “ ගස කය 

සදතා රායස්ථ සත තිරසාර පේදති” මගින් අ ධානය  ගය මු කිත්ම අ ය්ය ගේ.  



අඩු ආදායේ සහිා ර  ල් මැිහ ආදායේ ර ක් බ   පවය ීමම ළ ලදී (ගරෝ   යාප්තිතිය මා ගන සලකා )  

ර තිශීලී අ ගයෝෂ ය ගපන්ීමම  තැකි ිවය ණුළ ය.පදා - (ගසේ ා සැපයීම, පුනරා ර්ාන මාන  සේපවය 

අ ය්යාා, අවයය ය්ය ඖෂධ මිලදී  ැනීම, අධි අ ධාේ රජා න්   ැඩස තන්, මාන  හිමිකේ කමැසීමම 

, ස්ත්රී පුරුෂ සමජභා යන් ළ ල සමානාා ය   ැිර ) 

 

සියලුම  අයැසුේ පවය අධි  අ ධානේ රජා න් සත අගනකුවය අ ධානේ රජා න් ගේ මාන  හිමිකේ සත 
ස්ත්රී පුරුෂ සමාජ භාීම සමනාවයමාා න් පිළිබද තති  ැ ළු තා බාධක  ග ා අ ධානය ගය මු කප ණුළ  
අාර RSSH ග  ඩ නැගීම ද  අඩු ආදායේ ලබන ර  ල ිවසින් කල ණුළ ය. මධ්යම මට් ගේ ආදායේ 
ලබන ර  ල අයැසුේ පවය අධි  අ ධානේ රජා න් සත අගනකුවය අ ධානේ රජා න්  ලලක්ක කර තති 
මැිහතවයීමේ පුළුල් කිත්ම සහතා අරමුදල් ලල්ලීේ  යන් 50% ක් අ ධානය ගය මු කප ණුළ  අාර ලතප 
මැිහ ආදායේ ලබන ර  ල අයසුේපවය අධි  අ ධානේ රජා න් සත අගනකුවය අ ධානේ රජා න් 
සේබන්ධ  ැඩස තන් ඒ අණුිමන් ප වය ාග න යෑම සදතා ිවය ණුළ ය.ඔුනන  RSSH සදතා ද ලල්යය 
තැක. 
 

්රතිපපවද  ඉල්ලුේ  රේදී CCM හි  පු ීක්ෂණ   (CCM REVIEW DURING 
FUNDING REQUEST SUBMISSION) 
 

ිවිවධාීගීකර  රාමුග හි ගක  සක් ගලස අරමුදල් සැපයීම සහතා CCM හි තති ගයෝ යාා ය 

පිළිබහ  සලකා  බැලීගේදී  PR ගාෝරා  ැනීම ිවිරිවදභා ගයන් සත ිව ෘා ක්රියා යයකින් ණුක්ා  සිසු 

කිත්ම ගකගරහි අ ධානය ගය මු කල ණුළ ය.ඒ සදතා ගල්තන ා සාක්ෂි ද ලිමිහපවය කල ණුළ ගේ. 

 “සේමා සමාගලෝචනයර යවෙ කමසුකමකේ සපුරා තති ිවස්ාරය සත අවෙකූලාා ගල්තනය ලිහිමපවය 
කිත්මයි. 

 "සැතැල්ලු සමාගලෝචනයර දී  (ගතෝ සමතර අ ස්ථා ලදී, " ඩාවය සැතැල්ලු ර), අවෙකූලාා 
රකායයක් පම ක් අ යය ගේ. 

 අරමුදල් සහතා කමසුකමකේ සපුරා  ැනීගේ අ ය්යාා යක් ගලස අරමුදල් ලල්ලීේ සී ර්ධනය 

කිත්ම ළ ප, අධි අ ධානේ රජා න්  සත අ ධානේ ජන ර්   තළ පවය කප බහු පාර්යීමය 
පපගේයක ක්රියා යයක් තළ පවය කර  ැනීම  ැද වය ය. ග ෝලීය අරමුදල   අ යය ිව ක 
සේපුර්  යපි ගල්තන ලල්ලීම කල තැකි අාර ක්රියා යය පුරාම රග හි රජා  තුනල්කරු න් 
සමඟ අතණ්ඩ  ක ණුළ  කරවෙ තා. 

 ඔුනන් සදතා අදාල  න සමගලෝචනයන් සිය ග න් කිත්ගේ යපි මගින් CCM ග ා දැවෙේ ගදවෙ 
තා.  

 

්රජව මවග්මපන්වීමව  

 කුමන ගරෝ  සීරචකයක් අවෙ මනය කලණුළ  දැයි දැන න්න.  ය කුමක් ුන වය අධි අ ධානේ 
රජා න් සත අගනකුවය අ දානේ රජා න් ගේ සදතා දායක ීමම  ැද වයය. 

 න  රතිපාදන ගම ඩලය ය ගවය සිිවල් සීිවධාන, රජා කණ්ඩායේ, සත අධි අ ධානේ රජා න් 

සත ජාලයන් අයසුේපවය සැකීගේ ක්රියා යය  දායක ිවය තැක.ගමය CRG සේබන්ද 

අර්ථකානයන්  ල තල් ග යි.ඔබගේ අධි ාචන පපක්රම ගමය  ල තල්  වෙ තා. 

 රග හි   ීමම ග ෝලීය අරමුදගලහි රතිපාදන මාම රදා ගන ප රණ. නමුවය ග ෝලීය අරමුදල ර  

ළ ල කරන  ැඩස තන්  ල  සතගයෝ ය ගදයි. ඔබගේ රග හි අධි අ ධානේ රජා න්ගේ සත 

ස්ත්රී පුරුෂ සමාජභාීම සමානාවයමාා ය සත මාන  හිමිකේ කමැසීමම රතිපාදන ලල්ලුේ  ල 

තළ ලවය දැයි ඔබ  බැයය තැක.  

 රතිපාදන ලල්ලුේ පවය CCM හි සාමාජිකයන්  සියල්ලන් ිවසින්ම අවෙමා කල ණුළ ය. ඔබ   හිදී 

රතිපාදන  ැඩිපුර අ යය ගරෝ යන් ගතෝ CRG ක ණුළ  සදතා ග න් ීම තවයදැයි බැයය තැක. 



 අයැසුේ පවය ළ ල CRG රමුතාා න් තළ ලවය  තවයදැයි ඔබගේ රග හි කණ්ඩායම සම  

පිමක්යා කර බලන්න. ඔුනන් සමගින් අධි අ ධානේ රජා න්ගේ සත ස්ත්රී පුරුෂ සමාජභාීම 

සමානාවයමාා ය සත මාන  හිමිකේ කමැසීමේ ගමය  තළ ලවය  තවයදැයි CCM තරතා ඔබ  

බලා  ා තැක. 

 රජා පේධති යක්තිමවය කිත්ම සදතා  න මැිහතවයීමේ අල්ලුේපවය  ල තිියය ණුළ  අාර ඒ ළ යන් 

රජා න් ගමම ගරෝ  මර්ධනය සදතා සතභාගී ගේ.CRG රමුතාා න් ලල්ලුේපවය  ල 

අිර ාර්යගයන්ම තිියය ණුළ  අාර ඒ ා තසුනාග න තිීමම රමා  වය ගන ගේ. 

  යාපෘති ක්රියාවයමක කිත්ගේ සැලැස්ම ළ ල අධි අ ධානේ රජා න්ගේ ූමමිකා න් පැතැිහය ගලස 

දක් ා තිියය ණුළ ය. ඔුනන් ක්රියාවයමක කරන්නන් ගලස තසුනාග න තවයනේ ඔුනන්ගේ ධාිමාා 

 ර්ධනය සත අරමුදල් සැපයීම සිසු කල ණුළ ය. 

තාවක්ෂණි  සමවවම ෝච   ණ්ඩව මව (TECHNICAL REVIEW PANEL) 
 

අයසුේපා CCM ිවසින් අවෙමා කර ග ෝලීය අරමුදල  ලිහිමපවයකල පකම ාාක්ෂණික ිවේ ළ න් පිිමසක් 

(TRP) ිවසින්  ය සමාගලෝචනය කරවෙ ලැගබ්. හිදී ාාක්ෂණික කුසලාා, ුණ ාවයමකභා ය, 

ාාක්ෂණික ම ගපන්ීමම තා අවෙ ා ීමම  ැිර ූලයක සාධක මා පදනේ , සත පපාය මාර්  සාක්ෂාවය 

කර න්ගන්ද , රජා න් ග ා ිරසි ගසේ ා න් ලැීමේ ,  යාපෘතිය ළ යන් ිරසි රතිපල ලැගබ්ද, ආදී 
කාර ා බලවෙ තා. ාාක්ෂණික සමාගලෝචනය  අරමුදල් ලල්ලීම අවෙ මනය කරවෙ ලබන 
රගේයයන්   අවෙකූලද බලවෙ ලැගබ්. 
 

ගපර කල  යාපෘතිය  අතණ්ඩ  පදනේ කර වය අරමුදල් ලල්ලීේ ලිහිමපවය කරන අයසුේකරු න්  
( යාපෘතිය ළ ල කිසිසු ග නස්කේ ගන මැති නේ) TRP  ලීුණ භා ය පම ක් පත්ක්ෂා කරවෙ ලැගබ්. 

(CCM ිවසින් ග න ග නම ාක්ගසේරු කර තති පිමිහ). TRP ිවසින්  ැඩස තන අතණ්ඩ ලල්ලීමක් 

නැ ා ලබා දීම  ිරර්ගේය කරන අාර, සේපුර්  ගතෝ අවෙමාන සමාගලෝචනයක් ප වය යි.  
ග නස් කල ක්රියා යය ය ගවය TRP ිවසින් RSSH , මාන  හිමිකේ, ස්ත්රි පුරුෂ සමාජභාීම 
සමනාවයමාා න් ආදීය ආ ර ය කරයි. ත යීම මා නැ ා සැකීම  අයසුේපවය  CCM ග ා ආපකම 
 ීමම  තැක. නැාගත වය TRP ිවසින් රතිපාදන ලබාදීම අවෙමා කල තැක.  
 

්රජව මවග්මපන්වීමව   
 

 සමතර ිව  TRP ිවසින් අයසුේපගාහි CRG සේබන්ධ තළ ලවය  තවයදැයි  රය්න කල 
තැක.ඒ ා  පිළිළ රු දීම  කමදානේ  සිිනන්න. 

 රතිපාදන ක ණුළ  ල ඊල  පිය රයන් කමදානේ කරන්න.  රජා සීිවධාන ක්රියාවයමක කරන්නන් 
ගලස පවය ග න ා නේ ඔුනන්ගේ ධාිමාා  බලන්න.ඔුනන් රධාන ගතෝ පප ලැබුේ කරු න් 
ගලස  කමසුකමකේ සපුරන ා දැයි බලන්න.ඔබ  ාාක්ෂණික සතය ගේ සදතා ලබා  ා තැක. 

 CCM කුමන ආකාරය  TRP රතිගපෝෂ යන්  රතිචාර දක් න්ගන්දැයි අීකක්ෂ ය 
කරන්න.CRG මැිහතවයීමේ  ල  රමුතාා ය දී තිගබ්දැයි අිර ාර්යගයන් බලන්න.ඔබගේ 
රග හි කණ්ඩායම, CCM ගල්තේ කාර්යාලය , CCM ිරගයෝජිායන් සම   ිරාර සේබන්ධ ීම 
CGR රමුතාා න් සදතන්  තවයදැයි බලන්න.ගේ සේබන්ධ  ඔබ  APCRG ගතෝ ග නවය 
කලාපිය ආයාන  තා  ග ෝලීය අරමුදගල් ගල්කේ කාර්යාලය සම  ගතෝ සේබන්ධ ීම ඔුනන්ගේ 
සතය ලබා  ා තැක.  
 

්රතිපපවද   ැබීමව  (GRANT-MAKING) 

 
ගමම අ ස්ථාගේදී රධාන ලැබුේකරු රතිපාදන ලල්ලුේපා මගින් තඳුනාග න තති අාර  CCM 
සත ග ෝලීය අරමුදගල් ර ළ ල කණ්ඩායම(ග ෝලීය අරමුදගල් අරමුදල් කපමනාකරු 
රධානගක  ) අරමුදල් රධාන ප්ර  පිළිබහ ගා රළ රු සකස් කිත්ම තා අරමුදල් රධානග    ැද වය 
සන්ධිස්ථාන , අය ැය  ාර්ාා සත කාර්ය සාධන රාමු  සත කාලීමා න් පිළිබද ක ණුළ  කරයි. 



ලලක්ක ා ර  ල් සත බහුජාතික  ැඩස තන් සහතා දර්යක සීඛ්යා  සත  ැඩ සැලැස්ම ගස යා 
 ැනීගේ ක්රම, ආයාන සහතා ධාිමාා  ාක්ගසේරු කිත්ම සත රධාන ක්රියාවයමක කිත්ගේ සැලකමගේ හිඩැස ්
සහතා ක ණුළ  කිත්ම ිරර්ගේය කරවෙ තා. 
 

න  ක්රියාවයමක කිත්ේ සදතා න  රධාන ලැබුේ කරු න් ගතෝ ප තින රධාන ලබුේකරු න් පම ක් 
ත යීම සිසු කරවෙ ලබයි.ා ද ලලක්ක ා ර   ල  රඅඩු දර්යක සත  ැඩ පියග ල ල් ගස යා  ැනීගේ 

පිය රයන් සහිා කාර්ය සාධන රාමු ක් අවෙ මනය කරවෙ තා.  
 
්රජව මවග්මපන්වීමව  

 රතිපාදන ලබාගදන අ ස්ථාගේ  යාපෘතිග  ග නස්කේ සිසුිවය තැක.ගමහිදී ඔබගේ 
සතභාගිවය ය මා CRG රමුතාා න් සිසු න්ගන්දැයි සනාථ කර න්න. 

 CRG ආශ්රිා ධාිමාා  ර්ධනයන් ත ණුේ ක්රියා යගයහි ගක  සක් බ  රතිපාදන ක්රියාවයමක 
ීමගේදී ාත රු කර න්න.  

 
මු ය සේපවද  ක්රි වයය    අනුමවතා ිරීමව, ක්රි වත්මව  ිරීමව සහ සමවවම ෝච   

(FUNDING PROCESS: APPROVAL, IMPLEMENTATION & REVIEW) 

්රතිපපවද  අනුමවතා  මිටුය (GAC ) සහ මවණ්ඩ මේ අනුමවැතිප    

රතිපාදන අවෙමා කමිටු  ග ෝලීය අරමුදල් ිවධායක කපමනාකර  ිරගයෝජිායන්ග න්, ාාක්ෂණික 

තුනල්කරු න්ග න් සත රජා  සත සිිවල් සමාජ ිරගයෝජිායන්ග න් සමන්ිවා  න අාර ඔුනන් සීකල්ප 

ස තන අවෙමා කිත්ම සත රතිපාදන දීම පිළිබද සමාගලෝචනය කරයි. 

 ම කමිටු  අරමුදල් ලල්ලීේ පිළිබද ිවිවධාකාරගයන් ිව  නය කරන අාර ජාතික ක්රගමෝපා සැලැස්ම 

ළ ල තති හිඩස ්තා සේබන්ධ  න අණුරුද බලයි. ය රජා සේබන්ධීමේ, මාන  හිමිකේ කමරකිේ,රජා ජාල 

යක්තිමවය කිත්ේ. අ ධානේ කලමනකර යන්, මුලය කලමනකර යන්, තිරසාරභා ය, ගේශීය 

අරමුදල්  ැඩිීමේ, සීක්රාන්ති පිම ර්ානය  තති කමදානම ආදීන් පිළිබද ගස යා බලයි.GAC සේපුර්  

ාාක්ෂණික සමාගලෝචනයක් ගන කලද TRP ිරර්ගේය මගින්  ම ක ණුළ  ගස යා බලා අයසුේපවය 

අරමුදල් රධානයන්  අවෙමා කරන්ගන්ද යන්න ගස යා බලයි. 
 

්රජව මවග්මපන්වීමව  

ගමම අ සථ්ාගේ රතිපාදන ක්රියාවයමක කිත්ේ කමදානේ කිත්ම  ැද වයය. CRG රමුතාා ක්රියාවයමක 

කිත්ම   යාපෘතිය  ක්රියාවයමක කරන්නන්ගේ සත CCM හි සතභාගිවය ය සත ධාිමාා  තිගබ්දැයි බැයය 

ණුළ ය. 

ග ෝලීය අරමුදල් ක්රියාදාමය අීකක්ෂ ය  සත  ය   අධි අ ධානේ රජා න්, සිිවල් සමාජයන් සේබන්ද 

කර  ැනීම ඔබ කල ණුවයගවය ගකගසේදැයි දැන ැනීම  තැකි ාාක්ෂණික සතය මුලාය ගස යා 

බලන්න.ඔබගේ සීිවධානය  ගමය සදතා සතභාගී ීමම  කමසුකම කේ තවයදැයි දැන  ැනීම  CRG 

ාාක්ෂණික සතය  ැඩස තන කිය න්න. 

 

 

 

 



්රතිපපවද  අත්සන් ිරීමව සහ ක්රි වත්මව  ිරීමව 

(GRANT SIGNING AND IMPLEMENTATION) 
 

අවෙමැතිය ලැබූ පකම රතිපාදන ගිිවකමම රධාන ලැබුේකරු සත ග ෝලීය අරමුදල ිවසින් අවයසන් කරවෙ 

ලබයි.ගමමගින් කියග න්ගන්  යාපෘතිය ආරේභ කලණුළ  බ යි.ගමම අ ස්ථාගේදී PR ිවසින් මුයක 

ක්රියාවයමක කිත්ේ කරවෙ ලබයි. ගමහිදී SR ගාෝරා   ැනීම, අීකක්ෂ  සත ත යීේ ගකටුේපවය සකසා 

අ සන් කිත්ම සත  යාපෘති ක්රියා මාර්ගික මාර්ග ෝපගේයක සී ර්ධනය කිත්ම ආිහය  සිසු කරයි.PR 

ිවසින් ගේ අ ස්ථාගේදී CCM ග ා මුලය සත ක්රියා මාර්ගික  ාර්ාා න් ද ගදවෙ ලබයි. 

්රජව මවග්මපන්වීමව  

 ගේ අ ස්ථාගේදී CRG සේබන්ධ  ැඩ ක්රියාවයමක  න ාදැයි බලන අාරම,  යාපෘතිය 

ක්රියාවයමක කිත්ම ළ යන් CRG  ැඩස තන් ර  ළ ල ක්රියාවයමක කිත්ම  අ ස්ථා න් ලැගබයි. 

අධි අ ධානේ රජා ජාල , රජා මුයක සීිවධාන ආිහගයහි ධාිමාා  ර්ධනය ගේ සමගින් කල තැකි 

 ගේම CRG ආශ්රිා  ැ ළු සත CRG මැිහතවය ීමේ පිළිබද සාක්ෂි ගස යා ා තැක. 

  ැඩස තන්  ැඩි ිහණු ක කිත්ම සදතා CCM ග ා PR කරන  ාර්ාා පපගයෝගී කර  ා තැක. 

අධි අ ධානේ රජා ජාල , රජා මුයක සීිවධාන CRG ආශ්රිා  ැඩස තන් නැ ා සැදීම  ද අ යය 

නේ ගේ අ ස්ථා  ළ ල තැකියා ක් තා.  
 

්රධව  න් ්රතිපනිර්මවවණ  සහ සමවවම ෝච   
( GRANT REVIEW AND REPROGRAMMING) 
 
CCM  ිවසින් රතිපාදන  කාලාවෙරූප  ක්රියාවයමක කිත්ම සමාගලෝචනය කරයි. කාර්යසාධනය පදනේ 

කර වය අරමුදල් ආකෘතියක් ගලස, අරමුදල් සේපාදනය ක්රියාවයමක කරන්නන්ගේ ක්රියාකාිමවය ය මා 
රහා ප රණ. ක්රියාවයමක කරන්නන්  තා CCM     යාපෘතිග   කාර්යක්ෂමාා  තා ඵලදායී ාා ය  ැඩි 
කිත්ම  සහතා ගමය ගත හ අ ස්ථා කි.  

අ යය නේ, ලලක්ක ා ර  ල   අුනරුේදක   රක් නැ ා ර මනය කිත්ම සහතා ලල්ලීේ කප තැකි 

අාර,  ූලයක සත ලතප බලපෑමක් තති ර  ල  ක්රියාවයමක කරන අාරළ ර ඕනෑම අ ස්ථා ක  ලල්ලීේ 
කප තැකිය. 

 
රජා ම ගපන්ීමම  

 ඔබගේ CCM ගල්කේ ග ා ග  ස්  යාපෘතිය ක්රියාවයමක  න ආකාරය සත  හි ර තිය පිළිබද 
දැන න්න.ඔබ  CCM මිිනමක  සතභාගී ීමම  අ යය නේ ඔුනන   ය දන් න්න.ඔබගේ 
CCM ිරගයෝජිාගයකු තරතා ද ගේ  ැන ඔබ  දැන  ා තැක. 

 කාර්යක්ෂමාා තඳුනා  ැනීම මා පදනේ  ගතෝ මතගල්කේ කාර්යාලගයන් අතිගර්ක අරමුදල් 
සපයා තවයනේ, අරමුදල් ගන ලැබු ක  ැඩස තන් ක්රියාවයමක කිත්ම සහතා සතය ලබා  ා 
තැකිය 

 


