නිතර පැන නැගෙන ෙැටළු: (FAQS)
CCM යාන්ත්රණයයට ම්බනන් ීම (ENGAGING THE CCM)
දැනට පවතින ග ෝලීය අරමුදල් ආකෘතිය යටගේ, ආධාර සඳහා ග ෝලීය අරමුදල ගවත ඉල්ලුම්පේ යැවීමේ,
ආධාර ලබා ැනීමේ මූලිකවම සිදුකරනු ලබන්ගන් CCM යාන්ත්රණ  මිනි. ගකගස ගවතේ ගමම අරමුදල්
ආකෘතිය රටක් ි.ගයෝජනය කරමින් විවිධ ප්රජා හා අි  අවධානම් කලාපගේ පුද් ලයින් හට තම සහභාගීේවය
සැපයීම සඳහාද ඉඩ ප්රසථාාව තතිකරනු ලබන බව ගපනී යයි මගමන්ම, ගමම ආධාර සඳහා ගය මුකරනු ලබන
අයදුම් හඳුනා ේ ප්රධාන ගරෝ
ම්ධධනය ිලලිබඳ කල සැලුමම් හා වැඩිලලිගවලටද සමපාත විය ුතුයය
විවිධ ප්රජා හා අි  අවධානම් කලාපගේ පුද් ලයින් අරමුදල සසථගස ආධාර ලබා ැනීගම් රාමුව ුයල ගමම
ක්රියාවලිය හා ි.රතව සින න බවේ, විලාල රටවල ගම් හා සම්බන්ධ සැලුමම් ඳහඳුනා ේ ප්රධාන ගරෝ
හා
බැඳි ජාතික ක්රගමෝපායන් සැලැසථගම් අන්ත්ධ තය හා වැිදියුතුවව ිලලිබඳව වැි. ිලලිබඳවේ CCM යාන්ත්රණ 
මිනන් තහවුරු කල ුතුයගේ විවිධ රටවල් HIV, ක්ෂය ගරෝ ය හා මැගල්රියා ම්ධධනය ිලලිබඳ ක්රගමෝපායන්
ප්රතිසසසථකරණ ය කරමින් පවතින අතර, ගමිදී CCM යාන්ත්රණ  ි.ගයෝිතත ප්රජාවන්ග සහභාගීේවය අතිලය
වැද ේ වී තිගේ තවද, ග ෝලීය අරමුදගල් 2017-2022 සඳහා වූ නව ක්රගමෝපායන්, තිරසාර බව දගදසා සම්පාදනය
වූ ිලලිගවේ, සසක්රමණ  හා සම-මූලයකරණ  ප්රතිපේති හමුගේ CCM සසථගස ප්රජා සහභාගීේවය සඳහා වැිද
ඉඩකඩක් තතිවීමේ, ගමම ගරෝ
හා බැඳි අි  අවධානම් කලාප සඳහා අවලය ගසවාවන් ලබාීමට අවලය
සම්පේ ගස යා ැනීමටේ හැකිවන බව ගපනී යයි
ගමවන් ගරෝ ි.වාරණ ය ිලලිබඳ ජාතික ප්රතිපේතියක් ුයලින් ප්රජා අයිතිවාසිකම් හා සථ්රී-පුරුෂ සමාජභාවය හා
බැඳි මතගේද ප්රතිසසසථකරණ ය වීමකටද ඉඩකඩ සපයා ගද්

CCM යනු කුමක්ද? (What is the CCM?)
CCM යාන්ත්රණ ය යනු ග ෝලීය අරමුදගල් රට ම්ටටමින් පවේවාග න යනු ලබන, මම රගටිද රජය හා
අනුබද්ි ත, අදාල අරමුණ  කරා ලඟා වීමට හා සසව්ධධනයට අවලය මූලයමය ආධාර සඳහා අයදුම් කරන
ආයතනයකි ගමම භූමිකාවට අමතරව, ගමම ආධාර මත නව වැඩසටහන් ියයේ කිරීමේ, අගනකුේ ජාතික
ගසෞඛ්ය හා සසව්ධධන වැඩසටහන් හා සම්බන්ධ ගවමින් සම්බන්ධීකාරකගයක් ගලස ක්රියා කිරීමේ සඳහා
අදාල රගටිද PR ලාඛ්ාව ගයෝජනා කිරීමද CCM යාන්ත්රණ ගේ අි.වා්ය කා්යභාරයකි
ගරෝ විි.ලථචය හා බැඳි ගක ටසථකරුවන් ග ි.ගයෝිතතයින් ග න් CCM යාන්ත්රණ ය ි.්ධමාණ ය වී තත
ගසෞඛ්ය අමාතයසලය හා ගරෝ ි.වාරණ  වැඩසටහන්, ගපෞද් ලික අසලය, සිවිල් සසවිධාන, ආසාි ත ගහෝ
අවධානමට ලක්වූ ප්රඡාා, අධයාපි.ක ආයතන, හා අන්ත්ධජාතික ගහෝ බපපා්ධලවීය සසව්ධධනය ගකග්ධ දායක
වන ආයතන ගම් සඳහා දදාහරණ  ගේ
CCM යාන්ත්රණ ගේ ලලදායිතාව සථවයසසිද්ධවම කලමනාකරණ ය කර ැනීගම් හැකියාව සවුන් සුයව පවී.
මගමන්ම සවුන්ග සභාපතිේවය හා දප-සභාපතිේවය ිලිදටුවා ැනීගම් සථවාධීන අයිතිය සවුන් සුය ගේ ගම්
සඳහා විවිධ අසලයන්ග සහභාගීේවය පැවතිය හැක වඩාේ විි මේ ී.රණ  ැනීගම් පරිසරයක් තතිකරලීගම්
අරමුණින් සවුන් ගම් ුයල විධායක හා තාක්ෂණික කමිටු හා සක්රිය කඩාඩායම් පේ කර නු ලබන අතර,
ගමම කමිටු ුයල රාජය, රාජය ගන වන, ගපෞද් ලික හා සසව්ධධන අසලයන්ග
ි.ගයෝජනයක් පවේවා
ැනීමටේ සවුප අගේක්ෂා කරති
ග ෝලීය අරමුදල මිනන් දැනට පවතින අරමුදල් ආකෘතිය සසථගස ජාතික වලගයන් CCM යාන්ත්රණ ය ුයල
වඩාේ සවිමේ නායකේවයක් තති කරනු ලැබ තති අතර, අරමුදල් අයදුම් සසව්ධධනය කිරීගම් පහුමව සඳහා
බප-භාෂාමය සසවාද තතිකරලීමටේ, මමිනන් ජාතික ක්රගමෝපායන් සැලැසථම ුයල CCM යාන්ත්රණ යට වඩාේ
සක්රිය දායකේවයක් ගපන්වීමටේ මය ම පාදනු ලබයි තවද, ගමමිනන් ගරෝ ම්ධධනයට අවලය මූලයාධාර
ප්රදානය කිදනමින් සිදුවීමේ, මය සාධාරණ ව ගබී යාමේ සිදුවනු තත

CSO, ප්රජා කණ්ඩාය්බ හා අධි අව ාන්බ ප්රජාවන් CCM හා ම්බනන් විය යුත්ගත් ඇයි?
(Why should CSOs, community groups and key populations engage the CCM?)

තතැම් විට ජාතික ප්රතිපේති මිනන් සිවිල් සසවිධාන, ප්රජා සාමාිතකයින් හා අි  අවදානම් කලාප වල
පුද් ලයින්ග සහභාගී වීම් වලට සීමාමායිම් පැනවීම ැටළුවකි මවන් අවසථාා වල ග ෝලීය අරමුදගල් ම
ගපන්වීම යටගේ CCM යාන්ත්රණ ය ගමම ප්රජා සාමාිතකයින් හා අි  අවදානම් කලාප වල පුද් ලයින් හට
සහභාගී වීමට අවසථාා සලසා ගදනු ලබයි
CCM යාන්ත්රණයයට ම්බනන් ීම මිනන් බනට:






HIV, ක්ෂය ගරෝ ය, හා/ගහෝ මැගල්රියා සම්බන්ධව ජාතික ක්රගමෝපායන් වල ප්රව්ධධනයක්
තතිකරලීමට අවසථාා දදා කර ත හැක;
ජාතික වැඩසටහන් ියයේ කිරීගම්ී සැලකිලිමේ වීමටේ, ගවනේ ගක ටසථකරුවන් ග දායකේවගේී
කා්යක්ෂම අුතරින් ක්රියා කිරීමටේ, විගලෂගයන්ම හඳුනා ේ ප්රධාන ගරෝ
ම්ධධනය දගදසා වූ
මූලයමය ආධාර අි  අවදානම් කලාප වල පුද් ලයින් ගවත ි.සි පරිිය ලබා ීමටේ CCM ගවත නව
අදහසථ ලබා ියය හැක
ග ලීය අරමුදල පාදක කර ේ ගවනේ වැඩසටහන් වල ක්රියාේමක වන යාන්ත්රණ  වැිදියුතුව
කිරීමට දායකේවය ලබා ීමටේ; හා
HIV, ක්ෂය ගරෝ ය, හා මැගල්රියා සම්බන්ධ වැඩසටහන් ඳසෘජුවම ගහෝ අ්ධධ වලගයන් ග ෝලීය
අරමුදගල් ආධාර ගන ලබන වැඩසටහන්ද තුයලුව වැිදියුතුව කිරීමට, සමාගලෝචනය කිරීමට ගහෝ
සසව්ධධනය කිරීමට නව ගක ටසථකරුවන් සහභාගී කරවා ත හැක

අපගේ ප්රජා මවවි ානය ගමම CCM යාන්ත්රණයය හා ම්බනන් ීමට කැමි  ුතත් අපගේ CCM
යාන්ත්රණයය ප්රජා කණ්ඩාය්බ මමෙ ්රියා රීමටමට කැමත්ගතන් පවනවන නවට මහි කයක් යය
හැරීද?
(Our community organisation is eager to take part in CCM processes, but is there
any guarantee that our CCM will be open to engage with community groups?)
සිවිල් සසවිධාන, ප්රජා-පාදක සසවිධාන, සහ අි  අවදානම් කලාප ජාලයන්ග වඩාේ පුළුල් දායකේවයක්
තති කරන ලද ප්රතිසසසථකරණ  දැනට පවතින අරමුදල් ආකෘතිගයන් හඳුන්වා ී තත ග ෝලීය අරමුදගල්
මූලයමය ප්රතිපාදන ගවත ිලවිසීමට නම්, CCM බපවිධ ගක ටසථකරුවන්ග සහභාගීේවය හා දායකේවය
අි.වා්ධයගයන්ම ලබා ත ුතුයගේ ගම් අනුකූලව ග ෝලීය අරමුදල මිනන් වා්ධශිකව සෑම අයදුමක් සම ම
පහත සඳහන් අවලයතා ි.රීක්ෂණ ය කරනු ලබයි


අවලයතාව 1 - ආධාර අයදුම් සඳහා ගයෝිතත ක්රියාකාරකම් සසව්ධධනය හා සමාගලෝචනය කිරීම ුයලී,
ඉතා පුළුල්, ලිඛිත හා විි.විදභාවයකින් ුතේ ක්රියාවලියක් සිදුවිය ුතුය අතර, ගම් සඳහා බපවිධ
ගක ටසථකරුවන්ග ඳCCM සාමාිතකයින්ග සිට CCM ගන වන සාමාිතකයින් දක්වා, විගලෂගයන්ම
අි  අවදානම් කලාපගේ පුද් ලයින් සහභාගීේවයද පැවතිය ුතුයය
 අවලයතාව 2 - ආධාර අයදුම් සඳහා අදාල PR ගතෝරා ැනීගම්ී විවෘත හා විි.විදභාවයකින් ුතේ
ක්රියාවලියක් සිදුවිය ුතුයය
 අවලයතාව - අනුමැතිය ලද ආධාර හා බැඳි අධීක්ෂණ ය සඳහා වූ බපවිධ ගක ටසථකරුවන්ග ඳCCM
සාමාිතකයින්, CCM ගන වන සාමාිතකයින්, ඒ ඒ අදාල සිවිල් සසවිධාන, රාජය ගන වන සසවිධාන හා
අි  අවදානම් කලාපගේ පුද් ලයින් සහභාගීේවය ිලලිබඳ විසථතර තුයලේ කරන ලද සැලුමම්
වා්ධතාවක් ඉියරිපේ කල ුතුයය
 අවලයතාව - CCM යාන්ත්රණ ය ුයල HIV, ක්ෂය ගරෝ ය, හා/ගහෝ මැගල්රියා සම ජීවේ වන්නන් සහ
සවුන් ගවනුගවන් ගපනී සින න්නන්, මානව ිදමිකම්, සථ්රී-පුරුල භාවය හා මම ගරෝ වල වසස ත තේව
හමුගේ අි  අවදානම් කලාපගේ ජීවේ වන පුද් ලයින් සහ සවුන් ගවනුගවන් ගපනී සින න්නන් ග
සාමාිතකේවය තති බවට සාක්ෂි ඉියරිපේ කල ුතුයය
 අවලයතාව 5 - CCM ුයල සාමාිතකේවය දරන රාජය ගන වන සසවිධාන ි.ගයෝජනය ගතෝරා පේ කර
නු ලැබුගේ මම සසවිධාන ුයලම සිදුවූ ලිඛිත හා විි.විධභාවයකින් ුතේ ක්රියාදාමයක් ුයල බව
අවධාරණ ය කල ුතුයය අවම වලගයන් CCM සාමාිතකයින් ග න් 0% ක ි.ගයෝජනයක් වේ රාජය
ගන වන සසවිධාන ගවත පැවරී තිබිය ුතුයයි



අවලයතාව 6 - තතැම් විට පැන නැගීමට ඉඩ තති අ්ධබුද ි.රාකරණ ය කිරීම ිලලිබඳ ි.ලථචිත හා ලිඛිත
යාන්ත්රණ යක් පැවතිය ුතුය අතර, ගමිදී CCM සාමාිතකයින් හට ගමම අ්ධබුද බලපාන්ගන් නම් ඒ
ිලලිබඳවද අි.වා්ධයගයන් සඳහන් කල ුතුයය ගමම අ්ධබුද පැන නිනන අවසථාාවන් හීී ඒ සඳහා විසඳුම්
ැනීම සඳහා CCM සාමාිතකයින් හට සහභාගී වීමට අවසර නැත

ගමම අවලයතා CCM යාන්ත්රණ ය තම අි.වා්ධය කා්යභාරය මැනවින් ඉටුකරනා බව තහවුරු කිරීමට නු
ලබන මිනුම් දඩාඩක් හැන යටද සැලකිය හැක දදාහරණ යන් වලගයන්, ිලරිමින් හා කාන්තාවන් ග සම
ි.ගයෝජනය CCM යාන්ත්රණ ය ුයල පැවතිය ුතුයයි තවද, ඉල්ලුම් තුයලේ කිරීගම්ී හා ඒ ිලලිබඳ ප්රතිචාර
දැක්වීගම්ී ඒ සඳහා පැහැියලි යාන්ත්රණ යක් ගම් ුයල පැවතිය ුතුයයි මගමන්ම CCMිද නායකේවය ඳසභාපති
හා දප-සභාපති ධුර ුයල බපවිධ ගක ටසථකරුවන්ග ි.ගයෝජනයද පැවතිය ුතුයයි
ගමමිනන් අදහසථ වන්ගන් ඉහත යටේ ිලරිගසිද අවලයතා සැිලරීමට ආගප ගහ සේ වන්ගන් නම් මූලය
සම්පාදනය සඳහා CCM යාන්ත්රණ ය නුුමදුුම වන බවයි

ගෙෝලීය අරුතදල ගමම අවශ්යතා වලට අනුූලලව කටයුු  ිදුවන්ගන් දැයි අධීක්ෂණයය
කරන්ගන් ගකගමේද? (How does the Global Fund monitor compliance to these
requirements?)
CCM යාන්ත්රණ ය ගමම අවලයතා සපුරන්ගන් දැයි හා සවුන් විසින් මූලය අයදුම් සිදුකරන සෑම අවසථාාවකීම
අධීක්ෂණ ය දගදසා, කා්යසාධනය හා ුමදුුමකම් සඳහා වූ පරීක්ෂණ යක් ඳEPA ග ෝලීය අරමුදල මිනන්
වා්ධශිකව ියයේ කරනු ලබයි මූලය අයදුම් ගය මුකිරීගම්ී, CCM යාන්ත්රණ ය විසින් අවයලතා හා සපුරා
තේදැයි දැිදව බලන අතර, EPA පරීක්ෂණ ගේ ප්රතිලල වලට අනුව හා රටක් වලගයන් අනු මනය කරන
ප්රතිපාදන වලටද අනුකූලව, ගමම ක්රමගේදයට පරිභාිදර ක්රමගේදයක් අනු මනය කිරීමට ග ෝලීය අරමුදල
දේුමක ගවයි
සමාගලෝචනය කිරීගම්ී පහත සඳහන් ප්රගේලයන් අනු මනය කරන්ගන් අවලයතා සපුරන ලද බව ලිඛිත
සාක්ෂි මත ගපන්වීම සඳහා පමණ ක් බව සලකන්න



සම්මත ප්රගේලය (Standard Approach) - ගමය අනුකූලතාවට සහාය වීම සඳහා සම්මත ුමදුුමකම්
ිලළිබඳ විසථතර සහ ගල්ඛ්න ඉියරිපේ කිරීමට අදාල ගේ
සැහැල්ලු ප්රගේලය ඳගහෝ ඉතා සැහැල්ලු ප්රගේලය (Light/or Super Light Approach) - CCM
යාන්ත්රණ ය සවුන්ග අනුකූලතාව ප්රකාලයට පේ කල ගල්ඛ්නයක් ඉියරිපේ කල ුතුයයි

අවලයතාව ිදී, වැඩසටහන අඛ්ඩාඩව පවේවා ග න යාම සඳහා ුමදුුමකම් ලේ අයදුම්කරුවන් හට සැහැල්ලු
වලගයන් සමාගලෝචනයක් සිදුකරනු ලබන අතර, අවලයතාව සඳහා ගහ ඳින් ක්රියාකාරී PR ආයතන ගවත
සැහැල්ලු ප්රගේලය අනු මනය කරනු ලබයි නව ගරෝ සසරචකයක් ගවනුගවන් ක්රියාකාරී PR ආයතන ගහෝ
අලුතින් සම්පාදනය කර ේ PR ආයතන ගවත සම්මත ප්රගේලය අනු මනය කරනු ලබයි

ිවිල් මවවි ාන කණ්ඩාය්බ ප්රජා මවවි ාන අධි අවදාන්බ කලාප ජාල හට ග්බ මහහා
මහභාගී ීමට හැක්ගක් කුමන පියවගරහිද?
(At which stage can civil society groups, community organization, key population
networks engage?)
දැනට පවතින අරමුදල් ආකෘතියට අනුව සිවිල් සසවිධාන කඩාඩායම්, ප්රජා සසවිධාන, හා අි  අවදානම් කලාප
ජාල හට සක්රියව දායක වීගම් යාන්ත්රණ යන් ගබ ගහ මයක් හඳුන්වා ී තත ගමිදී සබ CCM ආයතනගේ
ගල්ඛ්කාි කාරී හරහා සබ ආයතනය හඳුන්වා ීමටේ, CCM යාන්ත්රණ ය සඳහා සබග තති දනන්දුව
සන්ි.ගේදනය කිරීමේ අතයාවලයයයි

පහත දැක්ගවන්ගන් ග්බ මහහා බනගේ මෘජු මහභාගීත්වය විවර කර ෙැනීම මහහා මැකවනන යාන්ත්රණය ග::
 රට ුයල අරමුදල් අයදුම් කිරීම ව්ධධනය කිරීම සඳහා සසවිධානය කළ ුතුය සසවාදයන්හීී;
 ජාතික ක්රගමෝපායන් සැලුමම් කිරීම ගහෝ සමාගලෝචනය කිරීම සඳහා රට ුයල පවතින වැඩසටහන්
මිනන් ක්රියාේමක කරන ප්රජා දපගද්ලන ගසවාවන්හීී;
 රටුයල සසචාරය සඳහා ගද්ශීය කඩාඩයාම පැමිණීගම්ී සබට රැසථවීමක් සඳහා ඉල්ලීමක් කළ හැකිදැයි
ගස යා බැලීමට සගේ අරමුදල් සම්බන්ධ කලමනාකරු ගවත ිලවිසිය හැකිය;
 අරමුදල් අයදුම් කිරීගම් පන පාන ය ි.්ධමාණ ය ගවමින් පවතින අතරුයරී, ප්රජාව ගවනුගවන් සිදුවන
ක්රියාකරකම් ගවත මැියහේ වන බව සේපු කල හැකි සාක්ෂි සබට ඉියරිපේ කල හැකිය;
 රාජය ගන වන ගක ්ටාාලයක් ි.ගයෝජනය කරන සාමාිතකගයකු වීම සඳහා සබග තති දනන්දුව
CCM ගවත දැනුම් ියය හැකිය;
සබට CCM රැසථවීම් වලට සහභාගී විය හැකි අතර මිදී සබ ි.ගයෝජනය කරන අි  අවධානම් කලාප ගහෝ
ගරෝ සම ජීවේ වන පුද් ලයින් ගවනුගවන් මැියහේ වීමක් සිදුකරන ගලස ඉල්ලා සින ය හැක මගමන්ම,
CCM ුයල දැනටමේ ගසවය කරන සබග ප්රජාගේ සාමාිතකයින් හා සවුනට සහගයෝ ය දක්වන්නන් ගවත
ිලවිස ගම් ිලලිබඳ CCM තුයලත හඬක් නැගීමට ඉඩ ප්රසථාාව සකසා ැනීමටද සබට පුළුවන

අපගේ CCM ගල්ක්බ කාර්යාලය අප ආයතනය හට ග්බ මහහා මහභාගී ීමට ගනොහැරී නව
පවමයි කල යුත්ගත් කුමක්ද? (Our CCM Secretariat says that my organization can't
engage. What should I do?)
CCM ිද කා්ධයසාධනය සාමානයගයන් ත යීමට ලක් කරනු ලබන්ගන් ග ෝලීය අරමුදගල් ගල්ඛ්කාි කාරී
විසිි. ගමය සිදුකරනු ලබන්ගන් සැිලරිය ුතුය ුමදුුමකම් හා අවම සම්මතයන් වලට අනුකූලව CCM
පවතින්ගන් දැයි පරීක්ෂා කිරීමටයි
ගම් ිලලිබඳව සබග CCM ගල්ඛ්කාි කාරී දැනුවේ කර තිබීමද අි.වා්ධයය ගේ අි  අවධානම් කලාප ි.සි
පරිිය දපගද්ලනයට ලක් කිරීම සඳහා CCM යාන්ත්රණ ය සැමවිටම ගපර-සූදානමින් ක්රියාේමක විය ුතුයය
තවද, ප්රජාවන් හා අි  අවධානම් කලාප සඳහා දපගද්ලන ගසවා පැවැේවීම ගම් සඳහා සහභාගී වීමට ලබන
ුමදුුමකමක් බව සවුන් දැනුවේ කල ුතුයය ගම් අතරම, සබට සගේම ප්රජාවන් සඳහා දපගද්ලන කටුතුය
සෘජුවම කරග න යා හැකි අතර මිද ප්රතිලල සහ ගල්ඛ්න CCM ගවත ඉියරිපේ කළ ුතුයය
තවදුරටේ පවසන්ගන් නම්, ගමම අවලයතා හා අවම ප්රමිී.න් සපුරා න්ගන් ගකගසද යන්න ිලළිබඳව
ග ෝලීය අරමුදල විසින් මා්ධග ෝපගද්ල ලබා ී තිගබන අතර, ගමම දපගදසථ වල අන්ත්ධ තගේ CCM හට
තම වරම් විි මේව ියනා ැනීම ිලලිබඳව දැක්ගවන අතිග්ධක යහ පාලන ප්රතිපේති සහ ි.්ධගද්ල තුයළේ ගේ
ගමම මා්ධග ෝපගද්ල වල තති සබග අරමුුව ගකග්ධ වැද ේ කරුුව වල අනූකූලතාවය වැිදියුතුව කිරීමට
ග ෝලීය අරමුදගල් ගල්ඛ්කාි කාරීග තාක්ෂණික සහය ලබා ැනීමට සගේ CCMිද සාමාිතකයින් ියරිමේ
ැන්වීමටද සබට හැක මය සිවිල් සසවිධාන, ප්රජා-මූලික සසවිධාන සහ අි  අවදානම් කලාප සම අනුබද්ධව
ක්රියා කිරීම ියරිමේ කිරීමට ඉවහල් ගේ
ගකගස ගවතේ, සගේ දනන්දුවට පරිභාිදරව, සගේ CCM ආයතනය CSO, ප්රජාවන් හා අි  අවදානම් කලාප
සම ක්රියා කිරීම ප්රතික්ගෂප කරන්ගන් නම්, ගම් ිලලිබඳව සබග පුද් ලික දනන්දුව ග ෝලීය අරමුදගල්
ගල්ඛ්කාි කාරී ගවත දැනුම් ියය හැක
(Email: ccm@theglobalfund.org; Fax: +41 58 791 1701. )

මා ගකගමේද අපගේ CCM ම්බනන් කර ෙත යුත්ගත්? (How do I contact our CCM?)
ග ලීය අරමුදල විසින් බපජාතික වැඩසටහන් සඳහා ිලිදටුවා තති CCM ගක්න්ද්ර ත සථාාන, ි.ළධාරීන්, සහ
සාමාිතකයින් හා මීට සමාන සම්බන්ධීකාරක යාන්ත්රණ  ිලලිබඳ ගත රුයරු තුයලේ වා්ධතාවක්
අන්ත්ධජාලගේ ප්රකාලයට පේ කර තත
ගමති.න් ආසියා පැසිෆික් කලාපයට අනුබද්ධ CCM ලැයිසථුයව ලබා ත හැක
Here’s the list CCMs for the Asia-Pacific region.

