ප්රජාවන් සහ සිවිල් සමවජාය උදෙසව CCM 101
(CCM 101 FOR COMMUNITIES AND CIVIL SOCIETY)
CCM යනු කුමක්ෙ සහ අප එය සමග සම්බ්ෙ විය යුත්දත් ඇයි ?
CCM යනු රටවල් වල ග ෝලීය අරමුදල් සඳහා අධීක්ෂණ කාර්යයන් ඉටු කරන බහු පාර්ශවීය ආයතනයකි. ගෙය
රටක සංවාදයන්, අරමුදල් අයැදුම් පත් සකස් කිරීෙ, වයාපති කළෙනාකරණයට සහ ප්ර ි ත කිරීෙ , ඇ යීෙ
යනාදිය කරනු ලබයි. ග ෝලීය අරමුදල් ප්රධාන සඳහා රගටහි පුළුල් ජාික ගසෞඛ්ය හා සංවර්ධන වැඩසටහන්
සම්බන්ධ කිරීෙ ද ගේ. එය ග ෝලීය අරමුදල් ආගයෝඡනය ෙත තීරණය කරයි. ග ෝලීය අරමුදල ස්වාධීන
වන්ගන්, ග ෝලීය අරමුදල් නිරීක්ෂකයින්ගේ ඇස් හා කන් ගලස කටයුතු කරන ගේශීය අරමුදල් නිගයෝජිත
(LFA) ව කීෙ ෙත , ක්රියාකාරකම් ඇ යීෙට ලක් කිරීගෙනි .
CCM ගරෝ යන්ට සම්බන්ධ කටයුතු කරන විවිධ පාර්ශවයන්ගේ නිගයෝජිතයින්ග න් සෙන්විත ගේ. ගසෞඛ්ය,
ගපෞේ ලික අංශය, සිවිල් සොජය, විේවතුන්, ජාත්යන්තර ගහෝ බහු පාර්ශ්වික සංවර්ධන ආයතන සහ
ගරෝ වලට ග ොදුරු වූ ගහෝ ජීවත් වන ප්රජාවන් වැනි රාජ්ය ආයතන ගෙයට ඇතුළත් ගේ.

CCM ගයෝ යතාවය සහ සාොජිකත්ව අවශයතාවය
සිය නව අරමුදල් ආකතිය තුළ ග ෝලීය අරමුදල සෑෙ වසරකෙ සහ සෑෙ දීෙනා පත්රයක් සෙඟෙ අනු ෙනය
කරන ග ෝලීය අරමුදල් අවශයතා සපුරා ැනීෙ සඳහා CCM වැද ත් ගේ. අවශ්යතා 2, අවශ්යතා 4 සහ 5,
සාොජිකත්වය යටගත්. අරමුදල් සඳහා සුදුසුකම් ලැබීෙට ගෙෙ අවශයතා සපුරා ත යුතුය.
1. CCM තුල HIV, ක්ෂය ගරෝ ය හා ෙැගල්රියාව සෙ ජීවත්වන පුේ ලයන් ඇතුළත් විය යුතු අතර, අධි
අවධානම් ප්රජාවන් ද ඇතුළත් කිරීෙ.
2. CCM හි සාොජිකයන් ගතෝරා ැනීෙ සහ ඔවුන්ගේ ගල්ඛන ත කිරීෙ විනිවිදභාවගයන් යුතුව ගතෝරා නු
ලැගේ.
3. රාජ්ය සහ සංවර්ධන හවුල්කරුවන් සාොජිකයින් තෙ ප්රිපත්ි සහ ක්රියා පටිපාටි ෙත පදනම්ව ඔවුන්ගේ
නිගයෝජිතයන් ගතෝරාග න ිගේ.
4. CCM සාොජිකයන්ග න් අවෙ වගශයන් 30% ක් කාන්තාවන් වන අතර අවෙ වගශයන් 40% ක් NGOs සහ
ප්රජාවන් සෙන්විත ගේ.

CCM හි ප්රධාව

නගීමම් දම

නෙ ?

රටක් ග ෝලීය අරමුදල් සදහා ඉල්ලුම් කිරීෙට CCM එකක් ිබිය යුතුය. එහිදී කරනා 5ක් ිබිය යුතුය.
1.
2.
3.
4.
5.

ජාවතික අරමුෙල් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කිරීම හව ඉදිරිපත් කිරීම සම්බ්ධීකරණය කිරීම.
ප්රධාව ලැබුම් කරු (PR) ම් කිරීම
අනුමත ප්රධාව ය ක්රියවත්මක න අයුරු අධීක්ෂණය කිරීම.
නයවපිතිය දන ස්කිරීම් සෙහව න ඉල්ලීම් අනුමත කිරීම.
දගෝලීය අරමුෙල් ප්රධාව ය් සහ දන ත් ජාවතික දසෞකය හව සංනර්ධා නැඩසටහ් අතර සම්බ්ධාතව
සහ අනුකූලතවන තහවුරු කිරීම.

CCM සවමවජිකදයකුට දක පමණ කලක් සවමවජිකත්නය ෙර් ට හැකිෙ ?
සාොජිකගයකු සහ විකල්ප සාොජිකගයකු වශගයන් ගදගදගනකු පත් කර නී.ඔවුන්ට වසර 2ත් 3ත් අතර
කාලයක් ගසේවය කල හැක .

CCM සිය පවල

බලය ක්රියවත්මක කර්ද් දකදසේෙ?

CCM හි මූලික කාර්යභාරය වන්ගන් මූගලෝපායික, ප්රඥාවන්ත සහ සදාචාරෙය තීරණ ැනීෙයි . ගෙෙ තීරණ
ෙගින් ගරෝ තුන ෙර්ධනගයහි ඉලක්කයන් සපුරා ැනීෙ සඳහා හිඩැස පිරවිය යුතුය. එය සාමූහික ගෙගහවරක්
ගලසින් ගෙගහයවනු ලැබිය යුතු අතර, විගශේෂගයන්ෙ අධි අවධානම් ප්රජාව සහ ගරෝ තුන සෙඟ ජීවත්වන
බලපෑෙට ලක්වූ පුේ ලයින් ෙත ගක්න්ද්ර ත යුතුය.
CCM කළෙනාකරණය ග ෝලීය අරමුදල් මූලධර්ෙ සෙඟ ැලපිය යුතුය. (අ) හවුල්කාරිත්වය (ආ) සැගවොෙ
ඇතුලත්වීෙ (ඇ)විනිවිදභාවය (ඈ) ව වීෙ, (ඊ) අධීක්ෂණය, (ඊ) ැටුම් කළෙනාකරණය සහ (g) ) තීරණ
ැනීගම්දී සොනාත්ෙකතාව.
CCM හි පාලනය ප්රධාන කරුණු 4කට සාරාංශ ත කර ඇත. පුළුල් පරාසයක් හා වඩා ඵලදායි ගලස සහභාගී
වීෙට ඉඩ සැලගසන පරිදි ගම්වා ගයොදා ත යුතු බව ප්රජාවන් දැන සිටිය යුතුය.
1. නගවීම දියුණු කිරීම. CCM හි චර්යාධර්ෙ සංග්රහයන් ස්ථාපිත කළ යුතු අතර, ඒවා ක්රියාවට නැංවීෙ හා
බලාත්ෙක කිරීෙ. විවිධ වාර්තා (එනම් මුදල්, ක්රියාකාරකම්, සැළසුම් සහ ප්රිඵල) ප්රසිේධ කල යුතු අතර
පුළුල් ප්රජාවක් ගවත ගබදිය යුතුය.
2. පවර්ශනකරුන් සම්බ්ධා කිරීම. CCM හි ප්රජා නිගයෝජිතයින් ගලස අධි අවධානම් ප්රජාවන් ග න්
විෙසීෙ සහ ඔවුන්ගේ හැකියාවන් වර්ධනය කිරීෙ සඳහා වඩාත් ඵලදායී CCM සාොජිකයන් පත් කිරීෙ
සඳහා අධි අවධානම් ප්රජාවන් සඳහා ඉඩකඩ ලබා දීෙ කලයුතුය..
3. හවුල් මවර්දගෝපදේශය පිහිටුවීම. CCM ගක්න්ද්ර කරග න ප්රජාවන් ග න් නිසි උපගේශන සහිතව හවුල්
ක්රියාකාරී සැලසුම් සකස් කිරීෙ සහ ක්රියාත්ෙක කිරීගෙහි නිරත විය යුතුය.
4. සම්පත් භවරකවරත්නය. අයවැය ප්රිපාදන හා කළෙනාකරණය අරමුණු කර ත් ප්රිපල ලබා ැනීෙ
සහ ප්රධානයන්හි හි ප්රිපල සාක්ෂාත් කර ැනීෙ සඳහා අධි අවධානම් ප්රජාව සහ අගනකුත් ප්රජාවන්
ප්රධාන වශගයන් වැද ත් කාර්යභාරයක් ඉටු කල යුතුය.
CCM හි පරිපාලන කටයුතු CCM හි ප්රිපත්ි, රීි සහ ගරගුලාසි CCM හි ගල්ඛන සංවර්ධනය කිරීගම්දී
ස්ථාපනය කරන ලදී.
ග ෝලීය අරමුදල විසින් CCM සාොජිකයන්ග න් සෙන්විත කුඩා කණ්ඩායෙක් පිහිටුවා ඇි අතර ගෙය
විධායක කමිටුව ගලස හැඳින්ගේ. පහත සඳහන් ගල්ඛනවල වැඩිදියුණු කිරීම් සඳහා නිර්ගේශ ක්රියාත්ෙක කිරීෙ
සහ ගයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීෙ විධායක කමිටුව අධීක්ෂණය කරයි:
1. CCM අතුරු නයනස්ාවන දහෝ නයනස්ාවන , CCM හි ක්රියාකාරිත්වය, එහි සංයුිය හා ේයුහය සහ
ව කීම් විස්තර කරයි.
2. CCM පවල අත්දප ත, නු ලබන තීරණ හා නු ගදනු කරන ආකාරය ඇතුළත් ගේ.
3. අනෙව ම් කළම වකරණය මවර්දගෝපදේශ, ප්රධානයන් කළෙනාකරණය තුළ ඇි විය හැකි
අවදානම් සඳහා ොර්ග ෝපගේශ; සහ
4. ගැටුම් කලම වකර ප්රතිපත්ති (COI)., ප්රිපාදන කළෙනාකරණදී PR සහ ගහෝ SR සෙ ඇිවිය
හැකි ැටුම් අවෙ කර ැනීෙට ප්රිපත්ි ගල්ඛන ත කිරීෙ සහ ඒවා අවෙ කිරීෙ.

CCM හි අධීක්ෂණ කමිටුන ක්රියවත්මක න්ද් දකදසේෙ?
CCM හි මූලික කාර්යභාරය ව කීෙ සහ සම්පත් වර්ධනය කිරීෙ අධීක්ෂණය කිරීෙයි. විධායක කමිටුවට
අෙතරව, CCM හි තවත් අධීක්ෂණ කමිටුවක් ද අවශය ගේ. එය සාොජිකයන් පහක් සිට නවයක් දක්වා
සෙන්විත වන අතර CCM ගනොවන සාොජිකයින්ට තෙ තාක්ෂණික කුසලතා ෙත සම්බන්ද විය හැකිය.
CCM හි අධීක්ෂණ කාර්යගේ සෙහර නිශ්චිත කාර්යයන් පහත පරිදි ගේ:

01.අධීක්ෂණ සැලැස්මක් මත පෙ ම්න එකඟතවනයකට පත් වූ අනුමව ඉලක්ක සවක්ෂවත් කර ගැනීම
සහතික කිරීම සඳහව PR අධීක්ෂණය කිරීම. CCM හි ප්රජා නිගයෝජිතයින්ට අධීක්ෂණ සැලැස්ෙ
හුරු කර ැනීෙත්, ප්රිපාදන ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ැනීෙ සඳහා PR ගවත උපගදස් ලබා දීෙත්,
විගශේෂගයන්ෙ ප්රජාවන් කරා පිවිසීගම්දී අනු ෙනය කල යුතු ගේ පිළිබද අවධානය ගයොමු කිරීෙත්
වැද ත් ගේ.

02. ප්රතිපවෙ චක්රය පුරවම PR සමඟ කටයුතු කිරීම. ප්රජාවන් විසින් නිරන්තර සමීප සෙබදතාවක්
PR සෙ තබා ත යුතු අතර PR ට විවිදාකාර ගලස වයාපතිය ක්රියාත්ෙක කිරීගම්දී සහය පල කල
යුතුය..
03. නවර්තව සමවදලෝච ය කිරීම . ප්රමිි සහ ප්ර ි වාර්තා භාවිතය හා විශ්ගල්ෂණයට ප්රජාවන් සම්බද
විය යුතු අතර ප්රිපාදන කළෙනාකරණය සහ ක්රියාත්ෙක කිරීෙ දියුණු කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳ
උපගදස් සැපයීෙ.
04. දෂේත්ර සංචවරය්ට සහබවගි වීෙ . අන් කිසිගවකුට වඩා අධි අවධානම් සහ ගරෝ තුන නිසා
බලපෑම් වලට ලක්වූ ප්රජාවන් වැඩි වශගයන් ගරෝ ාබාධ සහ එහි සන්දර්භය පිළිබද අවගබෝවගයන්
සිටී.ප්රිපාදන ක්රියාපටිපාටිය නිරීක්ෂණය කිරීෙ සඳහා අධි අවධානම් සහ ගරෝ තුන නිසා
බලපෑම් වලට ලක්වූ ප්රජාවන් ගෂේත්ර සංචාරයන්ට සහබාගි කර ැනීෙ වැද ත් ගේ.

CCM රැස්වීම් ඵලෙවයී බනට පත් කල හැක්දක් දකදසේෙ ?
01. සුෙව ම් කිරීම සහ පැමිණීම. CCM රැස්වීම් සෑෙ කාර්තුවකෙගහෝ සෑෙ ොස තුනකට වරක් සිදු
ගේ. ගෙෙ රැස්වීම්වලට ගපර, CCM සාොජිකයින් සාකච්ඡා කරනු ලබන විවිධ නයාය පත්රයන්
පිළිබඳව ගතොරතුරු විශ්ගල්ෂණය කිරීෙ හා සාකච්ඡා කිරීෙ සඳහා වැද ත් කරුණු පිළිබද සලකා
බැලිය යුතුය.
02. සවමුහිකන (කිට්ටුන ) කටයුතු කිරීම. CCM හි සහභාගිත්වගේ තීරනාත්ෙක අං යක් වන්ගන් කිට්ටු
සම්බන්ධතාවයයි. නිගයෝජනය කරන පුේ ලයා තනි පුේ ලගයකු වුවද, ඔහු ගහෝ ඇය තෙ
සංවිධානයට වඩා තෙන් නිගයෝජනය කරන අධි අවධානම් ගහෝ අගනකුත් ප්රජාවෙ නිගයෝජනය
කල යුතු අතර ඔවුන් ගවනුගවන් කතා කිරීෙ සහ තීරණ ැනීෙ සිදුකල යුතුය. ගෙය තෙ ප්රජාව
සෙඟ විධිෙත් රැස්වීම් සහ උපගේශයන් ෙත කල යුතු ගේ.
03. දසේනය කිරීමට ඇති කැමැත්ත . CCM සාොජිකයකු ගලස ප්රජාවගේ කාර්යභාරය CCM හි
නියෙයන් (ToR) ෙගින් ගෙගහයවනු ලැගේ. CCM හි සාොජිකගයකු ගෙෙ කාර්ය භාරය පිළිබද
දැන ත යුතු අතර, ෙතු විය හැකි ැටුම් සම්බන්ධ ැටළු හඳුනා ත යුතුය. CCM සාොජිකත්වය
අගනකුත් ප්රජාවන් නිගයෝජනය කරන ස යන් සෙඟ කටයුතු කල යුතු අතර අගනකුත් CCM
සාොජිකයන් අතර සහගයෝගීතාව ග ොඩ නැගීෙ හා සොගලෝචනය කිරීෙ ද සුදුසුය.
04. උපවය මවර්ගික හව අනංක සංනවෙ.අධි අවධානම් ප්රජාවන් සහ අගනකුත් ප්රජාවන් හුගදක් හඬ
නැගීෙ පෙණක් ගනොව, හතද ශාක්ෂි සහ මිනිසත්කෙ CCM සංවාද තුළට ග න එයි. CCM
සාොජිකයින් සතයවාදී සංවාදවල ගයදවිය යුතුය.
05. පිළිපැදීම , අනුකූලවීම, දගෞරනය. CCM සාොජිකයින් ගලස, ප්රජාව ග ෝලීය අරමුදල් මූලධර්ෙ
හා අගේක්ෂාවන්ට අනුකූල විය යුතු අතර CCM පාලන ප්රිපත්ි සහ අතුරු වයවස්ථා පිළිබඳ
දැනුවත් වීෙ හා පිළිපැදීෙ සිදු කල යුතුය. තීන්දු අනුව කටයුතු කිරීෙ හා අගනකුත් අයගේ
අදහස්වලට රු කිරීෙද ඇතුළත් ගේ.
“ප්රජාවන් සහ සිවිල් සමවජාය CCM රැස්වීම්නල ප්රතිඵල ෙැ ගැනීම සහ ඔවු්දේ ප්රතිචවර අෙවල බල මණ්ඩල
දනත ෙැක්වීමෙ නැෙගත්ය. අද ක් අතට, CCM රැස්වීදමහි අනුපූරක යවය පත්රය්ට අනුන ප්රතිදපෝෂණ
ඇතුළත් න බනෙ නග බලව ගත යුතුය. දමදලස CCM සවමවජිකයි්ට නගවීම සහ විනිවිෙභවනදය් කටයුතු
කල හැක . "
- Choub Sok Chamreun Executive Director, KHANA
“අධි අනධාව ම් ප්රජාවන් CCM හි සමස්ත කටයුතු සඳහව මැදිහත් වීම අතයනශය කරුණක් න්ද් දමය
ඔවු ට සිජුනම බලපව

නිසවදනනි.”

Nguyen Thi Kim Dung - Community Network Advisor & Project Coordinator, Centre for
Supporting Community Development Initiatives

